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๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔
“วนัมาฆบูชา”“วนัมาฆบูชา”

   สวัสดี ขอความเจริญในธรรมจงมีแดทุกทาน
   โลกแหงยุค New Normal มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครองตางไดรับผลกระทบจากสภาวการณดังกลาว 
ในชวงที่ผานมากอนปใหม ๒๕๖๔ ไดมีการระบาดของโรคโควิด-19 รอบสอง ไดเพ่ิม
จํานวนผูติดเช้ือมากกวารอบแรก จนทําใหกิจกรรมทางสังคม ตองกลับมาหยุดน่ิง สราง
ความกังวลใจและการดําเนินชีวิตของประชาชนตองระมัดระวังย่ิงข้ึน ทางภาครัฐก็มีมาตร 
การปองกันเพ่ือแกไขปญหาโรคโควิด-19 ไมใหระบาดไปสูวงกวาง หลายทานคงไดตระหนัก
เปนอยางดี เพ่ือรักษาสุขภาพและคนในครอบครัวใหอยูรอดปลอดภัยจากโรคโควิด-19 
ที่กําลังระบาดอีกระลอกผานพนไปดวยกัน ดังที่วา “ไทยชนะ” ตามมาตรการของรัฐ
  สวนของวัดสวนแกวก็ไดรับผลกระทบเชนกัน หลาย ๆ  โครงการของหลวงพอพยอม
ที่กําลังดําเนินการอยูตางไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะโครงการ “สวนน้ํา สวนธรรม” 
และการจัดซื้อที่ดินเพื่อผูดอยโอกาสทางสังคม จนทําใหทานตองมีโครงการ “ทําบัตร
สรางงาน สรางชาติ” ขึ้นมา เพื่อใหประชาชนท่ีสนใจไดสมัครเปนสมาชิก ไดรับแลก 
สิทธิ์ผานผลผลิต “ผลไมกระจายบุญ” ที่ออกจากโครงการของวัดสวนแกว ตลอดระยะ
เวลา ๓ ป หากครบ ๓ ป สามารถรับทุนคืนได โครงการดังกลาวหลวงพอตองการระดม
ทุนเพื่อนําทุนทรัพยมาสรางงาน สรางอาชีพ และสรางสวนน้ํา สวนธรรม ใหแลวเสร็จ
ตามเจตนารมณที่หลวงพอไดตั้งใจไววา “ตองใหงานเสร็จกอนตาย ไมใชใหตายกอน
งานเสร็จ” ดังน้ัน โอกาสดี ๆ น้ีมาถึง ทานท้ังหลายท่ีเปนศิษยานุศิษยหรือประชาชนท่ัวไป
สนใจ ไมควรพลาดมารวมบุญกับทาน จะไดทั้ง ๓ อิ่ม “อิ่มบุญ อิ่มทอง และอิ่มสมอง” 
  สําหรับวารสารกัลยาโณฉบับน้ี มีธรรมะท้ังแบบธรรมบรรยายและบทสัมภาษณ
จากหลวงพอพยอมเชนเคย ซ่ึงทานไดสรางหลักคิด หลักจรรโลงใจ หลักยึดเหน่ียวจิตใจ 
หลักธรรมท่ีจะสรางความเขาใจในปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบันไดอยางแจมแจง  
นอกจากน้ี ยังมีบทความ หลักธรรม คติธรรม จากครู-อาจารยหลายทาน ก็ไดนํามาตีพิมพ
เชนกัน ใหทานท้ังหลายไดอานกันอยางอ่ิมสมอง หลังจากวารสารไมไดออกมาหลายเดือน
   ทายที่สุด ขออนโุมทนาบุญกับทุก ๆ ทาน ท่ีไดเสียสละทรัพย เสียสละแรงกาย 
แรงใจ จนทําใหวารสารฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอใหทุก ๆ ทานมีความสุข 
ความเจริญกาวไปในบุญกุศลกับการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมในคร้ังน้ี เทอญ ฯ
                                                                  ...อตัมมยตา...
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  ใครไมทราบ ขาวดี อยากชี้บอก  คือคิดออก บัตรสรางงาน ดานกุศล
ไดสรางชาติ กระจายบุญ สูทุกคน  แกขัดสน คนมีไว ไดพึ่งพิง
  ไดออกบัตร จัดสรร “น้ัน” หาระดับ เริ่มดวยทรัพย สามรอยบาท สตารตวิ่ง
เพิ่มขึ้นตาม ความปรารถนา คาเปนจริง สุดหยุดนิ่ง ที่สองพัน สุดจุดยืน
 บัตรใบน้ี ยังมีคา หา “รายละเอียด” ดู เงินท่ีอยู คูกับบัตร แลก-รับ-ลื่น
ใชแลกสิทธิ์ รับผลไม มากมายคืน  มีสิทธิ์ยื่น วัดสวนแกว ตามฤดู
 อายุบัตร บอกใหชัด คือสามป เปนสิ่งดี มีคืนทุน ไมตองกู
แถมยังได ผลไม ตามฤดู   หากใครรู ก็บอกตอ ขอชวยกัน
 จะทําบุญ กุศลใด ใจตองคิด  ยามวิกฤต โควิดมา บามหันต
รวมบุญแลว ไดคืน ชื่นชีวันต   รวมบุญกัน สรางงาน สรางการเจริญ
 อยากเชิญชวน มารวมดวย รวมชวยกัน  รวมฝาฟน สรางชาติไทย ไมขาดเขิน
รวมจองบัตร ตามมูลคา ขอเรียนเชิญ  พรอมเพลิดเพลิน ชิมผลไม กระจายบุญ ฯ

»ÃÐ¾Ñ¹¸ �â´Â
ค Ø³คÃÙÁÒ¹¾ à¡μØÃÑ¡ÉÒ (âÃ§àÃÕÂ¹ÇÑ´ÊØÇÃÃ³ÒÃÒÁ)

บตัรสรา้งงาน สรา้งชาติ
กับหลวงพ่อพยอม วดัสวนแก้ว 
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  เทศกาลวันสําคัญในศาสนาพุทธ ในเมืองไทยเราบางป
จัดกันใหญโต เรียกวา สัปดาหศีลธรรม สัปดาหพระพุทธศาสนา 
ทองสนามหลวง พุทธมณฑล มักจะจัดกันมาตลอด 
  แตตอนนี้เขาไมใหจัดแมกระท่ังงานที่นาสงสารพวกนักรอง
ดาราพลอยสลบไปกับวัดกับศาสนาดวย พวกท่ีจะไปจัดอีเวนตงาน
ป งานนูนงานน้ี ตอนน้ีไมไดแลว จะเปนเทศกาลตรุษจีน 
จะเปนวันมาฆบูชาอาการหนัก 
   ก็เตรียมงานกันตามวัดตาง ๆ หวังจะฝงลูกนิมิตจะไดเงิน
เขาวัด พอเจอรูจักกับเจาอาวาสวัดปาไขแสง ที่ จ.ปทุมธานี ตอน
นี้เขาใหทําวันเดียว ใหทําเงียบ ๆ ไมใหใชเคร่ืองขยายเสียงดังดวย 
ไมใหติดไฟประดับ อยางนี้พวกหากินกับเครื่องไฟ หากินกับคนไป
ใชเสียงโฆษณาประชาสัมพันธในวัดไมได 

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

*“ชะตากรรมรวมกัน” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๘ 
ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันเสารที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔
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 นาจะเปนเรื่องประวัติศาสตรของชาติไทยที่กระทบมาถึง
ศาสนาอยางรุนแรง และบางที่บางปตอนนี้เขาก็บอกวา พระอยารับ
งานขามจังหวัด ไปสูจังหวัดที่เรียกวา จังหวัดปายแดง พื้นที่เสี่ยงโรค
ระบาด ก็เลยกลายเปนเรื่องเราไมเคยเจอเคยพบวา เจาโควิด-19 มา
คราวนี้ มันเลนแรง มันกระทบไปแทบทุกฝาย ใครจะไปนึกวา งานฝง
ลูกนิมิตก็จัดไมได จัดไดก็ตองกะทัดรัด สงบไปปดทองอยางเดียวแลวก็ไป 
 “โอ ! อุตสาหตกลงกะทานพระมหามาโนช เจาอาวาสวัด
ปาไขแสงไววา จะไปเยี่ยมไปเทศน” ไมไดแลว 
 ถูกตดัรอนเร่ืองเทศน ถูกตัดรอนเร่ืองไปรวมตัว
กัน เดินเวียนเทียนก็จะไมได ก็ตองเรียกวา ภาวะ
วิกฤตในโลก ในศาสนา ในชาติบานเมือง 
 เขาเรียกกันวา “ชะตากรรมรวมกัน” เม่ือเกิดอะไรข้ึนแลว ไมมี
ใครอยูสบายฝายใดฝายหนึ่งได มีแตผลรับกระทบตองปรับตัวปรับใจ 
ยังไงก็อยูได ไมรับไปจังหวัดสุมเสี่ยง ก็เลยตองอยูแตเมืองนนท ก็ตอง
อยูได เพราะคนเมืองนนทก็ยังพื้นฐานใจบุญสุนทรทานนี่ยังแนนปกอยู 
คงไมปลอยใหพระอดตายคาวัดแนนอน เพราะยังรูสึกวา ความสงสาร
พระ ความศรัทธากลัวพระจะอด ตอนน้ียังมีมามากกวาตอนท่ีโควิด-19 



7
ไมมาดวยซ้ําไป แตวาบางวัดคงลําบากขางนอก แตเฉพาะเมืองนนท
นี่ตองเรียกวา สุขแสนสบาย ปลอดภัยไมอดไมอยาก 
 แตวาบางวัดก็โดนสั่งปดไป วัดสวนแกวพยายามที่จะปองกัน
ไมใหการดตกไปกับเขาดวย ก็ยังไมถูกปด แตก็ไมรูอนาคตตอไปจะ
มีใครเขามาติดมาแพรเชื้อลําบากยุงยากกันตอไป
 วันน้ีดีอยู วันหนามันก็อนิจจัง ไมมีอะไรเท่ียง
แทถาวร 
 ก็หวังวา เจาโควิด-19 มาสะกิดสะเกา เอาเราเริ่มจะรูสึกวา
โลกใบนี้ เปนอยางที่พระองคตรัส
 “โลกกําลังลุกรอนเปนไฟ จะราเริงเบิกบานกันไปใย” 
 แหม ! ใครจะไปสะกิดเจาพวกที่ไปจัดปารตี้ ไปเลนการพนัน
ในบอน ทําไมพวกน้ี ไมมีสะเก็ดธรรมกระเด็นเขาไปฝงสักนิดสักหนอย
หรือ ถึงบอกวา เอาเถอะตองทําใหไดนะ ที่วัดทําแลว
 เดี๋ยวนี้ตั้ง “กองทุนแปลงความชั่วเปนทุน” เมื่อกอน
เขาบอก “แปลงทรัพยสินเปนทุน” แลวตอมาแปลงความดี
เปนทุน เอาความดีไปแลกกับเงินทองได ถามีความดีเยอะ ๆ 
กูเงินก็ไมตองมีใครค้ําประกัน 
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 ตอนน้ีนาจะเพ่ิมอีกตัวหน่ึง คนท่ีประพฤติไมดีท่ีวัด น่ีถาชกตอยกัน เมา
ก็ปรับกัน 500 บาท, 300 บาท, 200 บาท แลวก็ตั้งเปนกองทุนไว เผื่อคนดี
เกิดทุกขยาก ลมหายตายจาก ก็เอาเงินชั่ว นี่มาทําบุญใหคนดีที่ตาย ที่เจ็บ 
ที่ปวย ใหเจาคนชั่วเขาไดบุญ จะไดเปนมนุษยสายบุญกับเขาบาง ไมควรจะ
จมตัวอยูกับสายบาปตอไป
 ทางโลกเขาบอก “อยาใหการดตก” เตือนกันเร่ือย แตทางธรรมก็นา
จะบอกวา อยาใหศีลธรรมตกต่ํา อยาใหคุณธรรมตกต่ํา เวลานี้มันตกต่ํา
อยางชนิดไมเคยเห็นไมเคยพบ ลูกอะไรฆาพอฆาแม ฆากันอยูได เดือน ๆ 
หนึ่งมีตั้งหลายราย อยางนี้เขาเรียกอะไร ?
 “ศีลธรรมตก” การดศีลธรรมตก เพราะฉะนั้น โควิด-19 
มาเขาสอนเตือนกันวา “อยาใหการดตก” แตเราชาวพุทธจะมา
ไปรวมกิจกรรมอะไรไมได แตเราก็ไมใหศีลธรรมตก สวดมนตฟง
เทศนฟงธรรมอยูที่บานก็ได เดี๋ยวนี้มันมีออนไลนอะไรตออะไรขึ้น
มาแทนเยอะแยะ
 ฉะนั้น การศึกษาปฏิบัติธรรมอยูท่ีบาน อยางเต็มที่อยางเขมแข็ง 
ก็ตองเรียกกันวา “การดศีลธรรม เราไมตก” อบายมุขก็จะครอบงํา
เราไมได ถาการดศีลธรรมตกอบายมุขครอบงํา 
 “อบายมุข” นี่ดีไมดีคนเขาตายมากกวา เชื้อไวรัสโควิด-19 เสีย
ดวยซ้ําไป เพราะฉะนั้น ตองไมใหการดศีลธรรมตก ยกจิตใหสูง
ไว ก็จะอยูรอดปลอดภัย เจริญพร.

ต้องไม่ให้
การด์

ศีลธรรมตก
ยกจิต
ให้สูงไว ้

““

““
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*“ถามมาหลวงพอพยอมจะตอบเอง” บทสัมภาษณ...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เพื่อตีพิมพลงในวารสารกัลยาโณ ฉบับที่ ๓๘ 
ณ วัดสวนแกว นนทบุรี วันเสารที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

  โลกนี้ไมคงที่คงเสนคงวาเหมือนดั่งเดิมแนนอน ที่
เราเรียกวา มันเปลี่ยนไป 
  สวนเปลี่ยนรายเปลี่ยนดี นี่มันก็มีทั้ง ๒ ฝาย เปลี่ยน
แลวดีขึ้น เปลี่ยนแลวแยลง เราก็เริ่มเห็นแลววา โลกปจจุบัน
นี้ โรคภัยไขเจ็บ ธรรมชาติทําใหของแปลก ๆ ซึ่งเราไมเคย
ไดยินเชน พริกขี้หนูแพงที่สุด ตกเม็ดเกือบบาท สถานการณ
นี้ไมเคยเห็นไมเคยพบ “พริกขี้หนูเม็ดเกือบบาท” 

   ๑
สถานการณโลกมีวิกฤติ ควรดําเนินชีวิตอยางไร ? 



10

 ตอนนี้เขาบอกเม็ดประมาณ ๖๐ สตางค  อื่ม ! มันเปนไปไดยังไง 
เขาก็วิเคราะหใหดู 
 ๑) พริกทางใตเยอะทุกป แตปนี้น้ ําทวม สถานการณน้ําทวมภาค
ใต ทําใหพริกที่ปลูกไวตาย
  ๒) ทั้งทางเหนือ-อีสาน เกิดหนาวจัด ดูสิ ! สถานการณธรรมชาติ 
หนาวจัดพริกก็ไมคอยแก แลวใบก็จะหงิก น้ําคางกัดเกาะอะไรอยางนี้
 ผลที่สุดพริกก็เลยพลิกผันจริง ๆ  กิโลกรัม ตั้ง ๒๕๐ บาท นี่ตองเรียก
กันวา สถานการณใครจะนึกวาพืชผักผลหมากรากไม เกษตรกรจะ
กลายเปนอาชีพต่ําตอยถูกดูหมิ่นดูแคลน ตองเปนนักบิน ตองเปนที่
โรงแรมหรู ๆ แตปนี้คนทํางานบริหารโรงแรมมาสมัครทํางานที่ 
วัดสวนแกว เคยไดเดือน ๔ หมื่น ๓ หมื่น ให ๖ พันก็มาทํา สถานการณ
บีบใหคนเปนอยางนี้จะเรียกวายังไง...ดีหรือไมดี ? 
 “จมลงเล็กเปน” ที่เราชอบพูดวา “มันจมไมลง  มันเล็กไมเปน 
มันต่ําไมได” เขาจะตาย 
 เชื่อวาสถานการณโรคภัยไขเจ็บ โควิด-19 อะไรก็ตาม ตอนนี้จะ
ตองปรับนิสัยคน คนที่เคยกินสุรุยสุรายฟุมเฟอยตาง ๆ จนเราเกิดคิดวา 
สถานการณของโลก นี่มันนาจะเริ่มทําอะไร ?



11
 เห็นทําทาจะมีพระราชบัญญัติถือครองที่ดิน ใหมีการแบงสัน
ปนสวนใหมันสมดุล เหมือนทานพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เคยพูดวา 
คนจนนี่ไมมีสักตารางวา คนรวยมีเปนแสนไร 
 สถานการณน้ีพูดมานานแตทําไมคอยไดสักที เคยมีนักการเมือง
ดัง พอจะขึ้นภาษี...โดนญาติพี่นองถลม ก็เลยภาษีที่ดินไมไดขึ้นสักที 
แลวการถือครองที่ดินก็ไมสามารถจะลดการเหลื่อมล้ําได จนกระทั่ง
จะตองมีการออกพระราชบัญญัติถือครองที่ดิน แตยังไมรูวาจะเปน
ไปไดหรือไมได ถาเปนไปไดสถานการณโลกมันคนไดเกิดขึ้นมาเยอะ 
แลวที่ดินมันมีเทาเดิม แลวบางคนเอาซะเยอะ เจาคนไมมีก็เลยไมมี 
มันก็มาสอดคลองกับที่เราทําวา
 “ไมสรางโบสถ ไมสรางวิหาร ไมสรางเจดีย มี
เงินซื้อที่ดิน ใหคนยากคนจน มาประกอบอาชีพ”
 สถานการณนี้ มันก็เลยสงผลมาวา “โยงไปถึงเรื่องทําบุญ” 
เมื่อกอนนี้คนก็จะแหทําบุญกฐินผาปา สรางโบสถวิหารเจดีย เดี๋ยวนี้
ก็ยังบางที่ยังแขงขันกันสรางโบสถวิหารเจดีย 
 แตเริ่มมีกระแสมาชื่นชมเราวา “คิดดีทําถูกสถานการณ” 
เพราะวาประเทศท่ีทําบุญสรางโบสถวิหารเจดียอยางพมา เขาพูดลอกัน
วา พมาเจดียเยอะท่ีสุด คนทําบุญดวยการสรางเจดียกันมากท่ีสุด 
แตไมไดสรางงาน เจดียสรางเสร็จงานก็จบ คนพมาเลยตองแห
มาทํางานบานเรา 
 ก็เลยมีคนพูดกันวา เห็นดวยท่ีเราหันมาสรางงาน สรางอาชีพ 
แทนสรางโบสถวิหารเจดีย เม่ือกอนน้ีมันอาจจําเปน แตตอนน้ียุคน้ีใน
สถานการณปจจุบันนี้ มันมีความจําเปนแตนอยแตเกา แลวนอยมาก
จนมากที่สุดดวย จนคนเริ่มมาเห็นโครงการสรางงานสรางอาชีพ 

...ไม่สรา้งโบสถ์ ไม่สรา้งวหิาร
ไม่สรา้งเจดีย์ มีเงินซื้อท่ีดิน

ให้คนยากคนจน มาประกอบอาชีพ...

““ ““
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 “สรางงาน สรางชาติ” กลายเปนดรามาไปแลว 
กลายเปนถูกอกถูกใจ กลายเปนที่ศรัทธา เลยทําใหเรา
ซื้อที่ดินใหคนจนมากขึ้น มีผลไมออกมาแจกมากขึ้น 
 สถานการณมันเปลี่ยน แมกระทั่งเรื่องบุญเรื่องกุศล ไดถึงขนาด
นี้ สถานการณมันพลิกจนกระท่ังเม็ดพริกมันก็พลิกราคาแพงแลว ทีนี้
มันพลกิเปนบุญน่ีแหม ! มาเปนงานสรางชาติ แลวเม่ือกอนมีคนพูดอยาง
น้ีไมมีใครฟง เขาจะบอก โอ ! นั้นชาติก็อยูกับชาติสิ  อันนี้ฉันจะทําเพื่อ
ศาสนา 
 แตหารูไม ! ถาศาสนาพาชาติลมจม เงินไปตายหมด ไมสามารถ
ไป ๆ มา ๆ ก็จะเก็บภาษีที่สรางโบสถวิหารเจดีย ตอนนี้เขาจะเก็บภาษี
แลว ตอนนี้ละหนาตาตื่นกันแลว 
 เห็นไหม...สถานการณก็รูแหละ ! พระเอาเงินไปทํา
พวกนี้หมด แทนที่จะเอาเงินมาแบงภาษีเขาพัฒนาชาติ
บานเมือง สรางงานสรางอาชีพกัน สรางงานสรางชาติกัน 
 อันนี้เปลี่ยนมาทางสรางสรรคแนนอน แลวจะทําใหคนหยุดเที่ยว
หยุดเตรลงในระดับหน่ึงแนนอน เพราะวาเขาจะเอาโทษ คนที่ไปแพรเชื้อ
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แลวไมพูดความจริง ปดบังขอมูล เมื่อกอนไมมี 
ขอกฎหมายแบบน้ีไมคอยมี พอสถานการณไวรัส
โควิด-19 มา เกิดมีกฎหมาย “ปกปดขอมูล” 
โทษก็ไมใชนอยนะ ปรับเปนหมื่น ติดคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน ยังกับคดีอาชญากรรมเลย 
 แตไมรูละ ! สถานการณก็พลิกไปใหไดถึง
ขนาดนี้ คิดวาการเที่ยวเตร การเปนเจาสําราญ 
การไมรูจักเขียนแบบออกแปลนชีวิต ใหมันมาสถิต
ติดแนนกับความสงบสงัด สุขแบบท่ีพระพุทธเจา
ตรัสบาง   
  “นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง : สุขอื่นยิ่ง
กวาความสงบไมมี”
 เจาสุขสนุกนี่ เอาเถอะโลกมันจะกระพือ
กันไปแคไหนก็ตาม หลวงพอพุทธทาสเคยพูด
เปรียบ...มันกินแกงเผ็ด แกงเปร้ียวแกงมันอะไร
ก็ตาม มันจะตองตบทายดวยน้ําจืด ๆ เสือกิน
เลือดกินเนื้อสัตวมา ก็ตองมาดื่มน้ําจืด ๆ 
  เพราะฉะน้ัน เจาพวกเสือหิวนักทองเท่ียว
ราตรี นักสวิงกิ้ง นักจัดปารตี้ คราวนี้นาจะมี
จิตสํานึกตอสถานการณ 
 สถานการณไมเกิดก็ไมมี คนจะมาพูด
มาเตือนมาสอน กฎหมายก็ไมออก รัฐบาล
ก็ไมรูจะทํายังไง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขมีมาต้ังไมรูกี่คนแลว ก็เพ่ิงมาเจอ
คนนี้แหละ ท่ีเรงเราใหมีโทษ แลวจะเอาโทษ 
 ถาถามวา คนเท่ียวมีโทษ คนปกปดใน
การทองเที่ยวมีโทษ แลวยังจะเที่ยวกันไหมนี่ 
เออ ! ถาเพลา ๆ  ลงไดบาง เพราะมันเปนอบายมุข

“นัตถิ สันติ 
ปะรงั สุขงั : 
สุขอ่ืนย่ิงกวา่
ความสงบไม่มี”
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อยูแลว เที่ยวกลางคืนดูการละเลน ฯลฯ มันไปอยูแลว มันเสื่อมของ
มันอยูแลว 
 เอามาเจริญกันนา ! สถานการณตองทําใหเจริญศีล 
เจริญธรรม ถึงแมจะทําใหคนลมหายตายจากเปนจํานวน ๒.๑ ลาน
คน (ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔) เขาตายกันทั้งโลก ตายกันเปน
ลาน ๆ อาจจะใกลเคียงกับอหิวาโรคหา อะไรในสมัยนั้น 
 เอาเถอะ ! ถาคนลองเปนอยางนี้แลว แตเขาบอกแลวไง “ไม
เห็นโลงศพ ไมหลั่งน้ําตา” เม่ือเห็นสถานการณโลกเปนอยางน้ี ก็คง
จะตองใชคําที่วา...
 “จะราเริงกันไปทําไม จะสนุกสนานกันไปไย  
ในเมื่อโลกลุกรอนเปนไฟอยูรอบขาง” 
 ทั้งไฟโรคภัยไขเจ็บ ธรรมชาติวิปริตวิปลาส ยังจะมาทําเปนไมรู
รอนรูหนาว ก็คงจะตองไปท่ีชอบ ๆ กันอีกเยอะ ไมควรชอบไปทางนั้น
เลย หันมาชอบศีลชอบธรรมกันเถอะ จะปลอดภัย เจริญพร.
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๒
  ทางวัตถุที่จะเปนโบสถวิหารเจดีย ก็เปนอันวา
ไมตองพูด แมกระท่ังหอระฆังจะพังไมพังแหลก็ยังไม
อยากสรางเลย 
 สิ่งที่อยากสรางมากที่สุดก็คือ “อุทยานการศึกษาการเรียนรู
พุทธธรรมคําสอน” โดยผานประติมากรรม รวมท้ังท่ีเรียกกันในสมัยน้ีวา 
พุทธปฏิมาหรือวา นวัตกรรมใหม ที่จัดสรรวัดสวยงามรมรื่น เปน
สถาปตยกรรมสมัยใหม 
 นี่เราก็พยายามเอามาทําจัดเปนสวนน้ํา สวนธรรม แตเนนไปที่
วาไมใชสวนสนุก ที่อื่นเขาจัดกันมักจะจัดเปนสวนสนุก สวนธรรมชาติ
สนุก สวนทองเท่ียว มีสัตวมีชางมีจระเข เปนลักษณะเปนฟารมมากกวา
เปนสวน 

หลวงพอมีแผนงานท่ีจะพัฒนาใหวัดสวนแกวดําเนินตอไปอยางไร ?
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 แตของเราน่ีอยากตอยอดที่สุด ก็คือ สวนโมกขเปนบันไดเปน
ฐานให มีโรงมหรสพฯ มีภาพตาง ๆ  เราก็เอามาตอยอดท่ีวัดสวนแกว 
และที่อยากทํานอกจากคําวา ศาสนธรรม ศาสนสถาน ในที่สุด
มันก็ตองไมพนคําวา “สวน” น่ันแหละเปนศาสนสถานเปนอาราม 
เมื่อกอนก็วาสวนปา สวนอัมพวัน สวนมะมวง สวนปาลมอะไรก็
แลวแต สวนเวฬุวัน สวนไผ 

 ทําอยางไรใหเมืองนนทมีสวนแปลงใหญ เหลือหลง
อยูเพียงแปลงเดียว คือ “สวนแกว” ตรงน้ีจะพยายามท่ีสุด 
และก็จะพยายามใหรูกันไปวา พระวัดสวนแกวไมรับอยาง
เดียว  แตเปนผูแจกผูใหหนักขึ้น  จนเรียกวา ตอนนี้ไป
บิณฑบาตเหมือนรถพุมพวง มีผักผลไมไปแจก หนังสือ
ปฏิทินไปแจก
 แจกหนังสือ แจกปฏิทินไป แจกซีดีไป กับผลหมากรากไม
ที่คนยากคนจนผลิต ตรงนี้อยากใหคนงานมีงานทําเพิ่มขึ้น และ
อยากจะรับคนงานเพิ่มขึ้น
 วัดสวนแกว นาจะเปนวัดแรกของประเทศไทยไดไหม ! ที่มีคน
ประกอบอาชีพการงาน มีรายไดเลี้ยงชีวิต สิ่งที่จะพัฒนาทําตออยาง
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เขมแข็ง ก็คือ จะตองคิดแปลงทรัพยสินใหเปนทุนใหได  ตอนสมัย
คุณทักษิณ ฮิตอยูคําหนึ่ง “แปลงทรัพยสินใหเปนทุน” 
 ตอมามีคนคิดตอยอดไดดีมาก “แปลงความดี เปนทรัพยสิน” 
จากแปลงทรัพยสินใหเปนทุน ทีนี้มาแปลงความดีใหเปนทรัพยสิน คือ 
อยากมีทรัพยสินขึ้นมา เอาความดีไปแลก อยากกูเงินมาลงทุน ไมตอง
มีใครมาค้ําประกนัไมตองมีโฉนด เอาความดีค้ําประกัน สืบประวัติความดี 
“ดีเสมอตนเสมอปลาย” 
 เหมือนอยางท่ีเขาบอกวา ใครจะกูเงิน น่ีเขาตองดูวา อดีตประวัติ 
“เคยใชหนี้ยากหรือเปลา”
 ถาใชหนี้ยาก สงหนี้ยาก คืนทรัพยใหเขายาก อันนี้เขาบอก กูไม
ไดนะ เขาเรียก “คุณสมบัติไมดี”
 แตถามีคุณสมบัติดี ทรัพยสินก็มีมา จึงแปลงความดี 
เปนทรัพยสิน 
 ตอนนี้เราก็ยังคิดตอไปวา “จะแปลงความชั่ว เปนเงินคลัง” 
บางไดไหม ?

...ถ้ามีคุณสมบติัดี ทรพัย์สินก็มีมา 
จึงแปลงความดี เป็นทรพัย์สิน...

““““



18

 ตัวอยางที่วัดนี้ คนเขามาอยูกันมาก พอกินเหลา...ปรับ ! ปรับ
เอาเงินเขากงสี เขากองกลาง เขากองทุน 

 ใครทะเลาะ...ปรับ !
 ใครขโมยของ...ปรับ !
 ปรับแลวเอาเงินนั่นแหละ มาตั้งเปนกองทุน มันก็กลายเปน
เปลี่ยนความช่ัว เปนเงินคลัง เปนกองทุน เราไปปลอยใหเขาช่ัวทําไมอะ 
ชั่วแลวตองมาเสียเงินภาษีราษฎร เงินคลัง อยางนี้มันใชไมไดบริหาร
ประเทศกันแบบนี้ไมไหว !
 คนน้ีชอบจัดปารต้ี ชอบกินเหลาเผาล้ิน ติดโรคติดตอระบาด เมา
แลวขับรถชน คนอยางน้ีตองเก็บภาษีความช่ัวดวย ไมใชเขาไปทําใหเสียหาย 
แลวเอาเงินภาษีไปรักษา ถาเขาไมดีแลวเขามาทําลายเงินสวนรวมของ
ประเทศอีก โอ ! ถาขืนปลอยกันอยางนี้
 ไมรูที่วัดสวนแกวจะลองทําดู มาเถอะ ! ใครมาชั่ว มารับหมด...
มาทําชั่วปรับ ! เอาเงินเขากองคลัง 

  ไมแนนะอาจจะมีกองคลังวัดสวนแกวที่ไดเงินจากคน
ชั่ว มากที่สุดในประเทศไทยก็เปนได
 แตถารัฐบาลทํานะ ประเทศไทยจะเปนประเทศแรก ที่
เงินคลังหนาแนน เงินคลังม่ันคง เงินคลังยั่งยืน เงินคลังไมมี
คําวา “หมด-ลม” แนนอน เจริญพร.
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“

 เงินที่กูมาใชอื่น ๆ แตจะขอเนนไปที่เงินเยียวยาชวยเหลือคน 
ก็มีคนคิดดีอยู ๒-๓ คน วา “ตองต้ังเปนวาระแหงชาติ”
  เงินเยียวยานี่ไมควรจะกู แตควรจะเก็บภาษีนี่แหละ แลวไว
กองหนึ่ง แบงกองไวกองหนึ่ง เปนภาษีที่เก็บไวเพื่อเยียวยา เวลาใน
ยามวิกฤติ เหมือนอยางของวัด เรามีกองทุนชุบชีวิตยามตกอับ ใน
วัดสวนแกวเราก็ทําแลว “ชุบชีวิตยามตกอับ”
 ทีนี้ถารัฐบาลทําไดก็จะเปนเงินเยียวยาในแบบเปนวาระแหง
ชาติเลย ไมใชแคไปกูยืมเขามา ถาเก็บภาษี ๆ มาจํานวนหนึ่ง ในภาษี
นี่เก็บ ๑๐๐ บาท  อาจจะเอาแค ๒ บาท ใสเขาไปในกองทุนเยียวยา 

๓
การกูเงินมาชวยเยียวยาแกวิกฤตการณตาง ๆ 
มีความเหมาะสมหรือไมอยางไร ?
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 แตนี้เวลาเกิดภัยพิบัติ ก็เหมือนอยางของเรา แตของเราทําเล็ก
ระดับในองคกรของเรา หรือวารอบ ๆ องคกรของเรา แตถาทําอยาง
รัฐบาลทําระดับชาติเลย เปนเงินกองทุนเยียวยาระดับชาติ อันไดมา
จากภาษีตาง ๆ ที่จะเอาหวยบนดินใตดินอะไรที่มันไดก็ได ถาเอาขึ้นมา
ได แลวไมตองไปกูเขามา เรื่องนี้วิเศษมากถารัฐบาลทําได 
 เจาไวรัสโควิด-19 ตัวนี้กลายเปนตัวสรางกองทุน
เยียวยาระดับชาติขึ้นมา ถือวา มันมีบุญคุณเลย เพราะ
มันจุดประกายความคิด ไมนั้นเราตองไปกู ๆ แลวก็ไม
เคยนึกวา มันจะมีเหตุการณตองเยียวยา แตยังไงมัน
ไมใชมีแคเจาโควิด-19 ตัวเดียว ยังมีภัยแลง น้ําทวม 
มันนําเอามาใชไดหมด
 เจากองทุนเยียวยาตัวนี้ในยามเกิดวิกฤตินั้น ของเราทํากอนแลว 
“กองทุนชุบชีวิตยามตกอับ” นี้เราทํากอนแลว เจริญพร.
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 ก็มี ๒ กลุม “กลุมอยากปฏิรูป” กับ “กลุมอนุรักษ” 
ที่เรียกวา กลุมปกปองคุมครองสถาบันฯ
 ทีนี้ ตามหลักในพระพุทธศาสนานี่ ถาเราเชื่อพระพุทธเจา 
อาจจะเอาละท้ัง ๒ อยาง ราชองครักษทหารสวนที่จะปกปองดูแล
พระมหากษัตริยสวนหน่ึง กองทัพ ตํารวจ รัฐบาลก็อยากจะปกปอง
ไว อันนี้เปนภายนอก จะสูฝายปฏิรูปไดไมได เราอยาไปเรียกวา 
“ลมลาง”
 เขาเรียกกันวา “ริเริ่ม” อะไรใหม ๆ แปลก ๆ กับสถาบัน
 ทีนี้ ถาเอาอะไรแตภายนอกนี่ โอกาสที่จะคุมครองอยูยาก 
เพราะหลายประเทศหมดไปแลว ลาว พมา เนปาล หมดไปแลวนี่ ก็
เพราะไมตั้งอยูในทศพิธราชธรรม

๔
หลักศาสนามีความเห็นอยางไรที่กลุมคณะราษฎรจะ
ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย ?
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 เรื่องน้ีเวลามีคนไปถามในสมัยกอน จะทําใหบานเมืองอยูรมเย็น
มั่นคงยังไง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยูยังไง มันตอง
อยูตัวเดียว “ธรรมนิยม” คือ นิยมธรรมที่เปนพิทักษ
รักษาสถาบัน อยางสถาบันพระมหากษัตริย ก็คือ 
“ทศพิธราชธรรม” 
 ตัวอยาง เมืองไพศาลี ในอดีตสมัยพุทธกาล เปนนครหลวงแหง
อาณาจักรวัชชี มีการปกครองดวยระบอบคณาธิปไตยแหงแรก ๆ ของ
โลก ท่ีสามารถเรียกไดวา เปนการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบ
หนึ่ง คือ ไมมีพระมหากษัตริยเปนประมุขทรงอํานาจสิทธิ์ขาด มีแตผู
เปนประมุขแหงรัฐ ซึ่งบริหารงานโดยความเห็นชอบจากรัฐสภา เราก็
จะเห็นวา มีธรรมหมวดนั้นหมวดนี้ ก็ทําใหบานเมืองอยู แตแลวก็โดน
เจาะยาง เพราะการยุยงของวัสสการพราหมณ จึงเสียเมืองแกแควน
มคธ เพราะความแตกสามัคคีของเจาวัชชี
 เห็นไหมวา ภายในถาปองกันไมดี ภายนอกเอาไมอยู ก็เสร็จ !
 เพราะฉะนั้น ทศพิธราชธรรมตัวปกปองสถาบันภายใน สวน
ราชองครักษพิทักษ หรือกลุมพิทักษชาติ ราชบัลลังก น่ีเยอะแยะ แตใคร
จะเอาอยูไมอยู แตขอใหดูเถอะ ถามี ๒ อยาง อยูแนนอน ภายนอกก็
เขมแข็ง ภายในก็เขมแข็ง 
 “ทศพิธราชธรรมเขมแข็ง คนปกปองเขมแข็ง” อยูได  เจริญพร.
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 ตองเรียกวา มันนาจะสุด ท่ีสุดของท่ีสุด เทาท่ีชีวิตเราเกิดมา 
๗๐ กวาป ขาวแบบนี้มันไมคอยมี พอฆาลูก ลูกฆาแม แมฆาลูก ผัวฆา
เมีย พี่ฆานอง ฆากันเหมือนผักเหมือนปลา จนกระทั่งการผิดศีลขอที่ 
๒ ที่ ๓ มันก็มีเยอะละ
  แตนี้ขอที่ ๑ การฆากันนี่มันผิดปกติ รวมถึงการฆาตัวเอง ฆาตัว
ตาย สรุปก็คือวา การปลิดชีวิตกันมันงายดายเกินเหตุ คนรักกันชอบกัน 
ฆากันตาย แลวยังขับรถไป ๔-๕ ชม., ๗ ชม. เปนเรื่องเหลือเชื่อ แลว
ก็เรื่องศีลขอที่ ๓ นี่ เขามีปารตี้มีสวิงกิ้ง มีกกมีกิ๊กอะไรก็ไมรูที่มันผิด
ปกติ เชน ครู ผอ.กินเด็ก จนตองลาออกไปแลว 
 ผอ.กินเด็ก ครูกินเด็ก ปูตากินหลาน กินลูกกินหลานจนมีขาวท่ีนา
สลดใจ มีเมียของผูชายคนหนึ่งถูกฆาตาย ตํารวจมาถามวา “สงสัยใคร
บาง” ปรากฏวา เจาลูกชายที่เมียตายบอก...สงสัยพอ ! 
 ต. “อาวทําไมละ” 
  ลกูชาย. “ก็พอพยายามจะเอาเมียเขามาทําเมีย” 
 แทนท่ีจะอยูเปนพอ อยากเปนตัวผู ตัวผัวไปแลว ก็กลายเปน
เรื่องที่เรียกกันวา มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรองเทา ก็ตองใชกัน
จนมันขาดหมดยางดอก
 แตเดี๋ยวนี้เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียกัน แบบไมเวนแตละวัน จนกระทั่ง
ตองยอมทําแทง กฎหมายออกมาใหทําไดในระดับหน่ึง ซ่ึงไมเคยยอมมา 
ไมเคยจํานนใหเรื่องนี้ 

๕
ควรจัดการอยางไรกับสังคมปจจุบันที่ศีลธรรม
ถดถอยออนแอ ?
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 แตคราวนี้ยอมแลว ก็แสดงวา มันมากมายกายกอง ศพเด็กใน
วัดที่เขาเคยออกเปนขาว เปนพัน ๆ ศพ ซากทารกที่โดนรีดออก ทํา
แทงกัน ก็เปนเพราะวามันมากขึ้น สวนเรื่องจะเปนโกหกหลอกลวง 
หยาบคายมันก็มีอยูแลว ลักทรัพย โกงทรัพยนี่ไมตองพูด

 โกงจนรัฐบาล มึน ! วา เที่ยวไปดวยกันก็โกงกัน คนละ
ครึ่งก็โกงเกินครึ่ง จนกระท่ังมีรัฐธรรมนูญปราบโกง ปราบไมลง 
โกงกลับเพิ่ม 
 ตอนนี้เขาบอกวา ประเทศไทยนี่ โกงเขยิบขึ้นมาอยูอันดับ ๑๐๑ 
จาก ๑๘๐ ประเทศท่ัวโลก เมื่อกอนเราวารัฐบาลคุณทักษิณโกงบรรลัย
แลว ทีนี้พอเอาคุณทักษิณออกไป โกงมากกวายุคทักษิณอีก 
 “โกงทําลายสถิติ” แลวกระทรวงที่มันไมนาโกง อยางกระทรวง-
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม อะไรตาง ๆ 
ซึ่งมันไมนาจะโกงมากมาย แตระบอบโกงกันวินาศสันตะโร 
 สวนยาเสพติดคงไมตองพูด เพราะวาไมมียุคใดที่ยาเสพติดจะขาย
ถูกจน ๓ เม็ด ๑๐๐ บาท
 ตอนคุณทักษิณปราบรุนแรงเม็ดละ ๓๐๐ บาท แตคราวนี้เหลือ ๓ 
เม็ด ๑๐๐ บาท, ๔ เม็ด ๑๐๐ บาท จับทีหนึ่งเปน ๑๐ ลานเม็ด อันนี้ก็ตอง
เรียกวา “สุดยอดแหงความย่ําแยทางศีลธรรม” 
 เพราะฉะน้ัน จะตองแปลงความไรศีลธรรม เปนทุนใหได เราเคยบอก 
“เปลี่ยนทรัพยสินเปนทุน” แลวก็มา “เปลี่ยนความดีเปนทรัพยสิน” 
ตอไปนี้ตองหนักกวานั้นอีก
 ตองเปลี่ยน “ความไรศีลธรรมใหมาเปนทรัพยสิน” ใหได 
 เอามาเขากองทุนฯ ปรับคนที่ไรศีลธรรม นี่ใหมาเปนเงิน
กองทุนเยียวยารักษาอะไรตออะไรเยอะแยะ ไมตองไปกูตางชาติ 
รีดจากคนช่ัวนี่แหละ ใหเขาหมดแรงทําช่ัว เขาไปจัดปารต้ีสวิงกิ้ง
อะไรกันนักหนาน่ี ดึงมาซะบางเถอะ มันก็จะทําใหชาติบานเมือง
กลับมามีศีลธรรมอยางรวดเร็วแนนอน ไมเช่ือลองดูไมตองบอกวา 
“ฟนธง” หรอก เจริญพร. 
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ระหวางสิ้นปกับสิ้นดี
  วันนี้...เมื่อวานเขาเรียกวันอะไร ? (วันสงทาย) 
  สิ้นปใชไหม...ระหวางสิ้นปกับสิ้นดี อันไหนนา
กลัว ? (สิ้นดี) ยังไงขออยาใหสิ้นป...เหมือนสิ้นดี 
 บางทีเขามีอะไรนะ “ส้ินเดือน เหมือนส้ินใจ” เงิน
หมดเกลี้ยงไป ก็ลําบาก !
 ตอนนี้พวกเราจะสูป ๖๔ กันยังไง เพราะวาอะไร ๆ 
ที่ผานมา นี่มันมีทั้งเรียกวา “หายนะ” ครั้งยิ่งใหญ เมื่อ
เร็ว ๆ นี้มีศัพทคําใหมขึ้นมา หลังจากขาวบอนถูกจับ เขา
ก็บอก 
 “บอนคือ บอนทําลาย” 
 “บอนคือ หายนะของชาติ” 

โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)*

*“สิ้นป...อยาสิ้นดี” บรรยายโดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปใหมแกประชาชนทั่วไป 
ณ ลานธรรม วัดสวนแกว นนทบุรี  วันศุกรที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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 ตอนนี้มันไมใชหายนะชาติอยางเดียวแลวเนอะ มันหายนะ
พฤตกิรรมมนุษย คนแก ๆ อายุ ๗๐ ป แลวยังไปน่ังเลนไพ พอตํารวจ
ไปจับหนีไมทัน ตกตะลึงช็อกเปนลม นี่พวกสายบอน 
 พวกเรามาอยูที่นี่เรยีกสายอะไร ? สายบุญ...รอด !
 สายบอนนี่…หนัก ! หนักอยางสุด ๆ อาตมาก็พึ่งเห็นนี่วา 
นายตํารวจใหญคนหนึ่ง ออกมาเผยเรื่องบอน แฉเรื่องบอน วา
ยาย ๕ เสือไปเพราะบอนพิษ...พิษบอนอะไรตาง ๆ แตแลวไมได
ลงโทษลงทัณฑอะไรมากมาย ไปน่ังตบยุงรับเงินเดือนชาวบาน ภาษี
ชาวบานไปพักหน่ึง ก็กลับไปใหญไปโตเหมือนเดิมก็มี มันทําใหนึกถึง
คําโบราณวา “ชางตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปดบมิด”  
 ทีแรกนึกวา “ปดมิดนะ” คนท่ีไปจับบอนน่ีคร้ังแรกท่ีระยอง 
ชุดนั้นก็โดนยุบไปเลย ชวยปราบบอนแทนที่จะไดดิบไดดีนะ กลับ
ถูกลงโทษเลนงาน 
 มีเรื่องแปลก ๆ ที่เกิดขึ้นในบานเมืองเรา ตํารวจไมรูวาตรง
ไหนมีบอน ระดับผูการนะบอก “ที่ระยองไมมีบอน” แตชาวบาน
ระยองบอก “ปกหมุดไวใหแลว” อยูตรงไหน 
 เดี๋ยวนี้ใบบัวที่ปดชางนี่ คลาย ๆ กับหนอนชอนไชใบบอน
พรุนหมด หลายเรื่องใหญ ๆ ที่ลึกลับ ซับซอน ซอนแอบพลางไว 
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ซวย : กรรม : บาป
 ตอนน้ีมันคลาย ๆ กับเปนยุคเปดใบบัว ความช่ัวของผูหลักผูใหญ
ในบานในเมือง หรือเศรษฐีเจาพอท่ีเปดบอนไดเยยฟาทาดิน ไมนาเชื่อ
วา ถึงคราวมันจะซวยก็ตองซวย จะเรียกวา “ซวย” ก็ได  “กรรม” 
ก็ได “บาป” ก็ได
 “บาป-กรรม-ซวย” ตระกูลเดียวกันไหมโยม ? 
ชวงปใหมนี้อยากไดไหม เจา ๓ ตัวนี้...มีแตอยากได
อะไร ? “ไดศีล ไดพร” 
  (อยากไดหวย) มาผิดวัดนะโยม ! ตองไปวัดไอไขนูน ไอไขก็เจง
แลวนะ ๕ งวด ไมถูกเลย ไปถูกไอสมฉุนนูน ที่ จ.ชัยนาท
 เออ ! น่ีเรามาทบทวนเจาปท่ีแลวนิดเดียว วา มันมีอะไรท่ีแย ๆ 
เหมือนเมื่อวานบางคนไมไดมา ปที่แลวนี่นะโยม ! มันขาดอยางหนัก
ก็คือ “ความเกรงอกเกรงใจ” เขาบอกความเกรงใจเปน
สมบัติของผูดีใชไหม ? 
 คุณชวน หลีกภัย ทานประธานรัฐสภา บนวา สื่อเลนแรงไป
หนอย ตั้งฉายาโอโฮ !ตั้ง ส.ว.นาสยดสยอง “หัวตอ รอออเดอร” 
“ปรสิต” อะไรตาง ๆ นี่ คือ พูดงาย ๆ วา ตั้งไมเกรงใจกันแลว จะ
สะเทือนใจยังไง...ก็ฉันจะตั้งอยางนี้ 
 การที่พอแมจะไดรับความเกรงใจจากลูกจากหลาน ตอไปนี้
ก็คงจะลดลงไปเยอะ เพราะวาอาตมาไมเคยไดยินมานะ ไมเกรงใจ-
หยาบ-กาวราว ดานายกเปน วรนุชอะไรกันอยางนี้
  ถือวาปที่แลวนี่เปนปที่ “ผีซ้ําด้ําพลอย”  อะไร ๆ ก็มา
ลงที่เมืองไทยหลายเรื่อง หลายอยาง เจาเศรษฐกิจ ฤทธิ์เดช
ของมันนี่ แลวก็มาอบายมุข แทบจะครองเมืองในยุคนี้ 
 นายกฯ อุตสาหบอกวา ตัวเองไมโกง แตพอออกนโยบาย
มา ถูกโกงไหม ? (โกง) เที่ยวไปดวยกันโกงไหม ? (โกง) คนละ
ครึ่งละ ? (โกง) 
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 ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยก็ทําทาจะถูก...? หรือโกงไปแลว ไมรู
นะ ! ตองเรียกกันวา สาหัสสากรรจก็แลวกัน จึงพูดกันวาปท่ีแลวเผาจริง 
แตบางคนพูดใหมอีกแลว ป ๖๔ นี่ทั้งเผา ทั้งลอยอังคารเลย จะหนัก
ขนาดไหน ? 

พิธีกับวิธี
 ฉะนั้น พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจ รับปใหมกันหรือยัง ? ไปเที่ยว
ตัดกรรมวัดนูนวัดนี้ มันจะตัดไดไหม ? แหม ! “พิธีกับวิธี” ชาวพุทธ
ตองเนนอะไร ? 
 พิธีรีตอง มันทําพออุนใจ แตวิธีทําตัวทําใจ ใหมัน
ถูกตองกับสถานการณ “สถานการณสรางวีรบุรุษ” 
  แตบางทีสถานการณก็สรางผีตายโหงเยอะ ฆาตัวตาย รมควัน 
ผูกคอ ยิงฆากัน เรียกวา ถาตั้งทารับไมดี ป ๖๔ อาจจะเปนปประหาร
ชีวิตคนไทย ไมรูนะ ! นี่เห็นเขาบอก ๒ วัน ๑๑๗ ศพ พิการอีกเพียบ 
ไมรูวาจะตั้งทารับกันยังไง ?
 ๖๔ ผีตายโหงรออยูขางหนา หลีกกลับ ๒ วัน ๓ วันขางหนา จะ
เปนยังไง ? 
 ฉะน้ัน พวกเราตองอยูดวยความไมประมาท อยูดวยความไมชะลา
ใจ ตองนึกถึงคําวา “ปลอดภัยไวกอน” อยาไปทําใหมันตองตายกันกอน  
เมื่อกอนชอบพูดกันวาอะไรนะ ? (๗ วันอันตราย) เด๋ียวน้ีเปล่ียนเปนอะไร ? 
(อันตรายทุกวัน) นากลัว ๗ วันธรรมดาก็พนไป
 อาตมาเพิ่งไดรูตัวเลขเมื่อไมกี่วันนี้เองวา คนตายบนทองถนน นี่
ปละ ๒ หม่ืน ถา ๒ ป ก็ ๔ หม่ืน ๑๐ ป ก็ ๒ แสน คาเสียหายน่ีมโหฬารเลย  
ถาเอามาพัฒนาประเทศ ประเทศเจริญกาวกระโดดเลย

ไอ้ยอมเอ้ย...เอ็ง ! ยอมลําบากเม่ือ
หนุ่ม ดีกวา่ไปทนกลุ้มตอนแก่ 

““ ““
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ตั้งทารับปใหมแบบ  New Normal
 อาวตอนน้ีวันน้ี ! อยากจะพูดในคําวา “ปรับตัวปรับใจ ตั้ง
ทารับปใหมแบบ New Normal” อะไรไดไมได เดี๋ยวนี้ทําบุญ
เขาก็ตองทําออนไลนแลวนะ 
 เออน่ี ! โยมท่ีอยูทางบานอาจจะมาทําบุญไมได ตอนน้ีอาจจะ
ไมสะดวกในการทําบุญดวยตนเอง มาทําบุญดวยระบบออนไลน 
ก็ไดที่เฟซบุกสวนแกว แลวก็จะไดรับปฏิทิน ผลไม เพียงจอไปที่
หนาจอโทรศัพท ก็สามารถทําบุญผานไดแลว นี่ที่เขาตั้งเครื่อง
เด็กรุนใหม 
 อาตมาโบราณ หัวโบราณทําไมเปน แตเขาบอกหลวงพอ
เดี๋ยวเขาทําไดแลวนะ เผื่อคนอยูที่บานที่เขาไมไดมา เขาก็
สามารถเลือกทําบุญผานออนไลนได ก็เปนเร่ืองแลวก็สามารถ
ท่ีจะเอาผลไมในวันหลังก็ได
 แหม ! ยุคสมัยใหมสวนดีก็เยอะไหม ?  สะดวกสบายข้ึนเยอะ
ไหม ? แตสะดวกสบายไมรูสรางคนหรือทําลายคน โบราณเขาพูดวา
 “ลําบากกอนสบาย เปนกําไรในอนาคต”  ถา
เอาสบายกอน อนาคตจะลําบากก็ได แมสอนจังเลย
โยมแมบอก “ไอยอมเอย...เอ็ง ! ยอมลําบากเมื่อ
หนุม ดีกวาไปทนกลุมตอนแก” 
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ไมถายอะ ทองอืดอะ
 โยม ! พวกท่ีเขาเท่ียว ไปนูนไปน่ี
แลวเขาไมใหไปกัก ล็อกดาวน เขาจะ
เคาทดาวนตะพึดอะ พอโดนล็อกดาวน...
เครียด ! เดินงุมงาม แลวก็ดารัฐบาล
จะล็อกไปทําไม มันจะไปนูนไปนี่ ที่
บางใหญ น่ีเขาตองเอาอะไรมาก้ันรูไหม ? 
 เขาไมใหออกนอกบาน เขาเอา
ลวดหนามกับแผงเหล็กมาวางก้ัน แลว
ใหออกชองเดียว เพื่อตรวจสอบเขา-
ออก จะไดเช็ค โยม ! เขาอยากจะโดนชน
ลวดหนามกันเลยนะ แลวเขาไปตะโกนตา
ลวดหนามวาไง “มึงมาก้ันสิทธ์ิกูไดไง” 
ลวดหนามพูดไดไหม ?
 เขาใกลจะบาหรือยังน่ี ? อู...มันไม
นาเชื่อนะ ! คนเคยใชสิทธิ์ คนเคยได
สิทธิ์เสรีภาพ ตอไปนี้พังพาบกันบาง
แหละ 
 ภาพพจนแหงคนเปนชอบใชสิทธ์ิ
เสรีภาพ เรียกรองสิทธ์ิตาง ๆ นานา ไป
ชุมนุมจัดม็อบบอกฉันขอใชสิทธิ์ตาม
รัฐธรรมนูญ ใชไปใชมาคดีเพียบเลย ถา
ถูกไปใชสิทธิ์แลวมีคดีเยอะ ๆ โยมวา
จะเสียอะไร ? (เสียสิทธิ์เสรีภาพ)
 เมื่อถูกจับกุมคุมขังตองโทษ
ลงอาญา ก็ตองเสียเสรีภาพไหม ?
 วนัน้ีขอแถมนําหนอยโยม ! สิทธิ
ที่ควรไดสําคัญสําหรับมนุษยที่สุด 

 เพราะฉะนั้น ตองชวงนี้ ลําบาก
กันมา ๒-๓ ปแลว ถามันจะอยูตอไป
อีก ๔-๕ ปละ จะอยูกันไดไหม ? หรือ
บางคนบอกวา “อยาวา ๔-๕ ปเลย 
๖ เดือนขางหนาฉันก็จะไมอยูแลว” 
เพราะหนาตักฉันหมดแลว 
 บางคนคิดวา อีก ๓ เดือน ๖ 
เดือน ประคองลูกนอง หลอเล้ียงธุรกิจ 
นึกวา จบ ! (มันหายไปแลว มันยอน
มาตลบหลังไดไง) แลวมาทีหลัง น่ีแบบ
ที่โบราณวาเลย 

สิทธิ์...
 “มาทีหลัง...ดังกวา” หนักกวา
คราวที่แลวไหม ? (หนักกวา) นี่สิ ! 
  เพราะฉะนั้น อะไรที ่ เรา เคย
สะดวกสบายกันมา เดี๋ยวอาตมาจะยก
ตัวอยางสัก ๒-๓ ขอ 
 เร่ืองท่ี ๑ ระยะไมก่ีป น่ีโยมไดยิน
คํานี้กันบอยไหม ? (สิทธิ)
 “สิทธิ” มีสิทธิ์ ฉันมาสิทธิ์ สิทธิ
เทากัน เสมอกัน เสมอภาค อะไรเยอะ
แยะกันหมด 
 คํานี้โยม ! “ลิดรอนสิทธิ์” กับ 
“ใชสิทธิ์เกินขอบเขต”  
 ตอไปน้ี บางเร่ืองซ่ึงเราไมเคยถูก
ลิดรอนสิทธ์ิ เห็นเขาบอกวา ฮู ! มันเกิด
ปนปวน เหมือนอยางกับคนเคยถายแลว
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มนุษยควรจะไดส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษยควรจะได ไมใชเสรีภาพแบบปจจุบัน 
“กิน เท่ียวเร่ืองของฉัน” เขาหามนิดหามหนอย ออกกฎกติกามา โวยวาย
กันจะเปนจะตาย เพราะเคยชินตอการใชเสรีภาพแบบไมมีขอบเขต พอมา
กั้นขอบกั้นเขตเขาแยเลย
 โยม ! ไป ๆ มา ๆ อาตมาไปดูเขาขังคอกไก คอกหมู คอก... โยม ! 
สัตวนี่เขาทําคอกไหม ? แลวมันอยูในคอก มันเรียกรองสิทธิ์ไหม ? 
 เออ ! หมาแมวถูกลาม...ไปบิณฑบาตนะ เขาลามหมาลามแมว
ไว ถามันเปนมนุษยมันคงตะโกนดังวา “ทําไมจํากัดสิทธิ์กู” 

 คนเราสิทธ์ิในการท่ีควรจะไดดีท่ีสุด คือ “มรรค ผล นิพพาน” 
คือ การหลุดพนจากความทุกข ถาเราไดสิทธ์ิตัวน้ี แลวเราไม
ใชสิทธิ์ประพฤติปฏิบัติตนใหพนทุกข กลับแสไปหาทุกข 
 ไปอางวา “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” อาตมานั่งคิดนั่งดูนี่โยม ! 
พระน่ีโยมวา เสียสิทธ์ิไหม ? อยากจะไวผมทรงหลอ ๆ ไดไหม ? (ไมได)
 เม่ือสองวันน้ีปรากฏ เรียกรอง “ขอค้ิวคืนมา” ไอค้ิวน้ีนะ อาตมา
ไมนึกเลยนะ วา มันสิ้นเปลืองเงินทองไมใชนอยนะ ผูหญิงนี่เขียนสระ
อิ...ที่คิ้วตัวเดียวนี่ ๒ หมื่นเลยนะ คิ้วบาอะไรกินไปตั้ง ๒ หมื่น (คิ้ว
ปญญาออน)

คนเราสิทธิใ์นการท่ีควรจะได้ดีท่ีสุด คือ “มรรค 
ผล นิพพาน” คือ การหลุดพ้นจากความทุกข์...
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 เพราะฉะนั้น ไมรู ! พระไมมีสิทธิ์ใชจีวรสีอื่น แบบอื่น ๆ เดี๋ยวนี้
นักเรียนเขาบอก “เขาเสียสิทธิ์” เขาอยากจะแตงตัวอยางนูนอยางนี้ 
ชุดนักเรียนเขาไมเอาแลว ถึงกลับมีการประทวงกัน 
 โยม ! ถาพระ-เณร เกิดใชสิทธิ์มั่วขึ้นมาบางนี่ยุงไหม ? 
 เรียกรองสิทธิ์ที่เปนโลก ๆ  แลวก็ไดบาง ไมไดบาง แลวก็ทรมาน
มาก ๆ กวาที่จะมาหาสิทธิ์ที่จะมาบรรลุมรรคผลกัน ถาใครไดสิทธิ์ให
บรรลุ แลวไมใชสิทธ์ิใหบรรลุ ก็ตองเรียกวา “สละสิทธ์ิ” ไปในตัวหรือเปลา
 สละสิทธิ์ในที่ควรจะได...กลับไปสละ แตที่ฝนใฝ
อยากไดเรียกรองเอาเปนเอาตาย ซึ่งมันก็ไมไดใหสุข
เทาไหร ? 
 ถามวา ถานักเรียนเขาไดใสเครื่องแบบอะไร...ไปรเวทใชไหม ?
 แลวเขาจะไดสุขไหมโยม ! เขาอาจจะสรางทุกขใหเพ่ือนรวมหอง
เยอะเลย เพราะเขาไดซื้อชุดแพง พอแมมีสตังค 
 แตน้ีเจาลูกคนจน เห็นเพ่ือนท่ีมีสตังคซ้ือแพง กินหรูอยูแพง เขาก็
ตองมีอารมณกลับมาออนแมกวนพอ “ถาไมไดเหมือนเพ่ือน ก็จะไม
ไปโรงเรียนแลว” นี่เขาเสียคาโงไหมนี่ ?

ปใหม...อยาใหโงกวาปเกา
 ดังนั้น หลวงพอพุทธทาสถึงบอก “ปใหม ! อยาใหโงกวาป
เกา” อยามัวเรียกรองสิทธิ์ เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ สันติภาพ
 ท่ีจริง ! ถารูจักสิทธิท่ีสําคัญท่ีสุดเลย โยม ! “มรรค ผล นิพพาน” 
มีสิทธิ์เทากันทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งพระและฆราวาส เพราะฆราวาสได
เปนโสดาบันมีไหม ? (มี) เขาไดสิทธิ์ไดมรรค ไดผล 
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  เพราะฉะนั้น ถาเรานี่มัวแตพรา
เพอสิทธิ์ แลวไปแตเรียกรอง ๆ  มา ล้ํา
โทษกฎหมาย แลวขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่อย
เลย มันเสียสิทธิ์หรือเปลา ? 
 ถูกเรียกไปน่ัน มันเสียสิทธิ์หรือ
เปลา?
 ไมรูนะ ! ใครอยูในศีลในธรรม ได
สิทธิ์แลวก็ขอไดอยูใหดี อยูใหเปน อยู
ใหเปนสุข อยาเรียกรองอะไรเกินเหตุ
เกินควรอะ แลวตอไปนี้นะเรื่องของที่
เรียกรองนี่นะมันจะ...หนักขึ้น ๆ 
 อาตมานั่งคิดดูวา อูย ! ถาเรา
บาเรียกรองเปนตั้งแตเด็ก ปานนี้เรา
คงผูกคอตายไปแลว เพราะอะไร ?
 “พอ...ไมใหสิทธิ์เลย”  ตอนที่
พอประกาศลิดรอนเราอยางหนัก โยม
วาเรื่องอะไรรูไหม ? 
 “ไอยอม กูอยูกับมึงไมไดนาน
หรอก กูไมรูจะตายวันตายพรุง กู
กลัววากูตายแลวมึงจะอยูไมรอด” 
(ตอนนั้นขึ้น ป.๓) “ตอแตนี้ไปนะ กู
จะไมใหสตังคมึงไปโรงเรียนสัก
บาทเดียว กระเปาเส้ือผากางเกงมึง
ซือ้เอา” ไปปนมะพราวบาง ขึ้นหมาก
บาง เก็บสมหลนบาง 
 ตอนแรกนึก “พอเรา ทําไมไม
เหมือนพอคนอ่ืน” พอคนอ่ืนเขาไมเห็น
ทํายื่นโนตสิอะไรแบบน้ี เขาใหสิทธิ์เบิก

ใหสิทธิ์ขอ เราหมดสิทธิ์ขอ แตมีสิทธิ์
หาเอาเอง 

สิทธิ์ขอกับสิทธิ์หา
 โยมวา “สิทธิ์ขอ กับ สิทธิ์หา” 
นี่ตัวไหนมันสรางศักยภาพมนุษย ?
 “หาเปนหาเกง ต้ังแตเด็ก” กับ 
“ขอเปนขอเกง ตั้งแตเด็ก” มันตาง
กันไหม ?
 “ขอตั้งแต เขาเปนรัฐบาล
เดือนแรก จนเขาจะหมดวาระ” กับ 
ทําเอง “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ : 
ตนเปนที่พึ่งแหงตน” โยมวาอันไหน
สรางศักยภาพมนุษย ?
 แหม ! เม่ือ ๒ วันไดรับหนังสือเลม
หนึ่งจากทานมหาไพรวัลย (วรวณฺโณ) 
เขียนดีเหลือเกิน ชื่อเรื่องหนังสือวายัง
ไงรูไหม ? 
 มนุษยเรา “ชีวิตยังเขมแข็งได
มากกวานี้” อีกเยอะ ถาเขารูจักเติม
ความเขมแข็ง เขาจะเปนคนที่เรียกวา 
สถานการณบีบคั้นยังไง เขาก็จะพูด
เหมือนที่เขาโฆษณาสีเลย “สีทนได”
 ดร.อาทิตย อุไรรัตน พูดวาไง...โยม
ไดฟงเปลา ! “ขอใหประชาชนคนไทย
เตรียมตัวอดทนในปตอไปกับรัฐบาล
ชุดท่ีไรวิสัยทัศน” แกวาอยางนี้เลยนะ 
แกเตือนใหทนไดแลว 
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 แตที่จริงนะ ถึงรัฐบาลไหน มา
ก็คงตองทนเหมือนกันแหละ เพราะวา
สถานการณแบบนี้ 
 อาวโยม ! ตอไปจะเปล่ียนไหม ? 
จะเรียกรองสิทธิอยางนูนอยางนี้กัน
ปนป ทุกวี่ทุกวัน (โอย ! นารําคาญ
ตาย) ไมรูนะตอนนี้ ! ถาใหอาตมาไป
ขอ ถาเขาใหสิทธิพระขึ้นทะเบียนพระ
ยากจนขอได โยมวาอาตมาไปไหม ? 
(ไมไป) ไมไปเด็ดขาด ! เสียศักดิ์ศรีลูก
ผูชายชาติพระ ไปขอรัฐบาล

แปลงความดี เปนทรัพยสิน
 โยม ! เดี๋ยวนี้มันมีคําหนึ่งนะ คํา
นี้อาตมาชอบมากเลย “แปลงความ
ดี...เปนทรัพยสิน” ฟงถูกไหม ?
 ถารัฐบาลหรือนโยบาย ไมรูพรรค
การเมืองจะมีนโยบายไหม ! “แปลง
ความดี...เปนทรัพยสิน”  คือคนไหน
เขามีประวัติดีมานี่ เวลานี้อยากจะเอา
เงินไปลงทุนอะไร เอาความดีมาค้ํา
ประกัน กูเงินธนาคารได ดอกเบี้ยไม
มาก ไมตองมีใครค้ําประกัน เอาความ
ดีค้ําประกัน จึงเทากับ “แปลงความ
ดี...เปนทรัพยสิน”  เยี่ยมเลยไหม ?
 ที่คนมาอยูกับอาตมานี่ เดี๋ยวไม
เกินวันที่ ๙ (ม.ค. ๖๔) อาตมาเตรียม
ไวลานหา จะใหโบนัส แลวก็คัดตัวใคร

ดีใครขยัน ใครไมขาดงาน ใครไมกิน
เหลา ใครไมเท่ียวเธคผับคลับบาร ตอง
ใหเขา ใหตามความดีของเขา แลวก็จะพูด
คาํวา “แปลงความดี..เปนทรัพยสิน”  
 ถาประเทศไทยนะ มีนโยบาย
อยางนี้นะ โยมวา จะเพิ่มคนดีไหม ? 
(เพิ่ม) แลวตองเรียกรองสิทธ์ิไหม อยาก 
เปนคนดีนี่ ? (ไมตองเรียก)
 “ขอรอง ! ใหสิทธิ์ฉันเปนคน
ดีบาง” อะไรอยางนี้ ตองพูดอยางนี้
ไหม ? เขาบอก “ความดีไมมีขาย อยาก
ไดตองทําเอาเอง”
 ที่วัดนี้ พอไดยินเขาบอก ไอไข 
นี่เขามีคําขวัญวายังไง ? “ขอได ไหว
รับ” ไอไขเขาเขียนที่หนาวัดเขา 
 
ศีลธรรมความดี...กินไมได
 อาตมาเลยเอามาเขียนบาง “ที่
นี่ขอไมให อยากไดตองทํางาน”
 โยมวา คําขวัญอันไหนดีกวากัน 
ขึ้นปายตัวเบอเริ่มเลยไปดูสิ “วัดนี้ขอ
ไมให ถาอยากไดเงินตองทํางาน” 
มาทํา...มาทําแลวให 
  ท่ีจริงนะ ! คนเรา น่ีเขาชอบ
พูดวา “ศีลธรรมความดี...กิน
ไมได”
 ขอใหลึกซ้ึง ขอใหรูความเปนจริง 
แลวที่เขาหายนะทุกวันนี้ อยางที่เขา
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บอก “บอนเปนหายนะ” แลวก็เปนตัวบอนทําลาย ดูสิ ! เสียเงิน
เสียทองกันเทาไหร ?
 ผูการเสียตําแหนงเสียอํานาจที่จะบริหารจังหวัดระยอง คุม
ตํารวจต้ังหลายอําเภอ ตองถูกยาย เพราะไปปลอยใหมีการพนัน ปลอย
ยังไมพอนะ ยังมีหนามาบอก “ระยองไมมีการพนัน” ก็เลยน่ีเพราะ
ความดีความขยัน ทํางานไมพอ ก็เลยตองถูกเดงไป 

พิธีตัดกรรม
 คนเรานี่ตองถึงยุคแลวนะ มาปรับทัศนคติ ใหมีความสุข โดย
ไมตองไปเที่ยวออนวอน ขอตัดกรรม เดี๋ยวนี้วันนี้เขาทําพิธีตัดกรรม
อะไรกันเยอะนะ แลวปนี้เขาวาปชงใชไหม ?
 บางคนเมื่อเชานี้มาแลว ๔-๕ คน “ตรงไหนคะ ทําพิธีชง” 
(วัดนี้ไมเคยทําเลย) โยมกระซิบ “ขางหนามีคะ รานกาแฟ” (เหรอ 
...ออ ! ชงกาแฟ ชงโอเลี้ยง เออ ! เราลืมบอกไป ทีหลังถาชงไปชง...
นี่โยมแนะดีนะ)
 เอา ! ยังไงนะเจาพิธีตัดกรรม ในศาสนาเรา นี่ไมมีโยมรูไวสัก
นิดดีไหม ? พระพุทธเจาสอนเรื่องตัดกรรมไวยังไง ใครรูบาง ? ทาน
ตรัสจะตัดกรรมนี่ มันตอง “ตัดผัสสะ ดวยวิชชา” 
 ตาเห็น หูไดยิน จมูกไดกลิ่น ลิ้นลิ้มรสนี่ ถาเรามีวิชชา มี
ปญญา มีสติ พอเห็นอะไรมัน...
  เออ ! เห็นแลว ๆ ระวัง ๆ อยารักอยาชังอยาวูบวาบไปกับมัน 
ไดยินแลว ๆ ระวัง ๆ อยารักอยาชังอยาวูบวาบไปกับมัน
 กรรมเดินหนาตอไหม ? (หยุดเลย) ยังจะเรียกน่ีคือ “ตัดกรรม” 
 เจาพิธีทํานั่นอะ (ขออภัย ! เจาคนทําพิธีนะ ดันกอกรรมเสีย
เอง) อยางผูหญิงคนหนึ่ง ผัวไปมีกิ๊ก ก็ไปใหหมอทําพิธี เจาหมอ
ก็ลวนลาม เหมือนคนขางวัดมีคน ผัวไปมีกิ๊กไปหาเณรแอตอนนั้น 
เณรแอก็เรียก ๓-๔ หมื่น เสร็จแลวผัวก็ไมกลับ แตไดเจาแอเปนผัว
เพิ่มมาอีกคน เห็นไหมนี่ !



36

 “พิธีกรรม” ทําเพื่ออุนใจ
 “วิธีการ” ปฏิบัติการตามหลักธรรมคําสอน ส้ินกรรม 
หมดกรรม หยุดกรรมที่จะเดินตอไปไมมีอีกแลว จึงเรียก
พระอรหันตวา “อยูเหนือกรรม” ไมมีการท่ีจะไหลไปตาม
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
 “บอเกิดของกรรม” ก็เกิดที่ตา หู ฯลฯ นี่แหละ 
 โยมไดดูขาว ! ที่เขาแทงกันตาย ๓ ศพไหม ? เจาคนหนึ่งก็มา
ยืนดาผูหญิง ผูหญิงก็ดากลับเขาหู เวียนตา เห็นหนา เห็นหูอะไร เห็น
ตัว ไดยินเสียง เจาผูชายก็ถือมีดจะมา...เจาแฟนผูหญิงก็ออกมาชวย 
แลวคนนูนคนนี้มาตะลุมบอนกัน ตาย ๓ บาดเจ็บอีก 
 ผูหญิงคนน้ันก็เหลือเกินนะ ตอลอตอเถียงทําไมก็ไมรู “มึงไมใช
พอกู” “มึงไมตองมาสอนกู” “กูมีพอสอนแลว” อะไรก็ไมรู ผลท่ีสุดบาน
อยูติดกัน ตอเวรตอกรรม นี่เขาเรียกวา “ตอปากตอคํา ตอลอตอ
เถียง” นี่ก็เลยตอเวรตอกรรม เห็นไหม ? 
 ถาผูหญิงคนนั้นนะ โดนเจาผูชายดากอน “ผัสสะแลว ไดยิน
แลว ไดยิน ๆ ๆ ๆ เกิดดับ ๆ”
 โยมเคยฟงเรื่องไดยินแลว เกิดดับ ๆ หรือยัง ? มีลูกศิษยหลวง
พอกรรมฐานองคหนึ่ง กอนนี้บวชเรียนอยูกับทาน ตอมาสึกไปไดเมีย 
อูย ! เมียปากจัดบรรลัยเลย ดาไฟแลบเลย จนวันหนึ่งเขาทนไมไหว ก็
ไมไดนอนกับเมีย ไปนอนกับหลวงพอ 
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 หลวงพอบอก “เฮย ! มึงแตงงานมีครอบครัวแลว มึงทําไม
ไมนอนกับลูกกับเมีย มานอนกับกูทําไม”
 ลูกศิษย “มันไมไหวหลวงพอ ทนไมไหวแลว มันดาไฟแลบ
เลย” เขาก็บอกทนไมไหวแลว ตองมานอนกับหลวงพอกอน สบายใจ
สักพักกอน
 หลวงพอก็เลยบอก “เฮย ! มึงอยูกับกูมาตั้งนาน มึงยังฟง
เมียดาไมถูกอีกหรือนี่” 
 ลูกศิษยก็บอก “หลวงพอ ไมถูกยังไง ผมฟงถูกนะ มันเปรียบ
หนาผมอยางนั้นอยางนี้” “หนาต่ําไปหมดเลยหลวงพอ มันทน
ไมไหว” 
 หลวงพอบอก “ไมใช ! ฟงใหเปนนะคือ เสียงมันออกจาก
ปาก ปากอาเสียง...เกิด หุบปากเสียง...ดับ เอ็งทําไม ! ไมฟงให
มันเปนของเกิดดับ” 
  เขาก็ทําใหนึกถึงวา เขาเคยอบรม
 หลวงพอก็บอก “เฮย ! มึงกลับไปเหอะ แลวมึงไปดูนะ ถา
เมียมึงอาปาก มึงก็บอก...เกิด พอหุบปาก มึงก็บอก...ดับ มึง
บริกรรมแคนี้แหละ...จบ ! กรรมหมด” 
 เขาก็กลับ แตกลับมาดึก กลับมาก็ ๓-๔ ทุมแลว สวนเจา
เมียก็น่ังกระวนกระวายกะหงุดกะหงิด “เด๋ียวมึงเอย ! ถากลับมา กู
จะรัว...ไมทันแหละ”
 พอเปดประตูปบ ก็ปุปปบ สวนเจาผัวก็จองท่ีปาก “เกิดดับ ๆ” 
เจาเมียดามาตั้งนานชักเหนื่อย ก็ดา “ไอบา ! วันนี้มึงเปนอะไร กูดา
ตั้งนาน นี่มึงฟงไมรูเรื่องเหรอ มึงฟงไมรูเรื่องเหรอ ที่กูดานี่”
 เจาผัวบอก “กูเริ่มรูแลว”  “มึงรูยังไง ?” ก็หลวงพอบอกกู
วา “มึงอาปาก...เสียงเกิด มึงหุบปาก...เสียงดับ เอา ! ไหนมึง
ลองดาตอสิ กูจะบริกรรมตอ” เขาดาไดพักหนึ่ง เห็นเจานั่นจอง
เล็งท่ีปาก เขาก็เลย “เฮย ! มึงสงบไดอยางน้ี มึงบอกวิธีกูบางสิวะ” 
 เขาก็เลยคอย ๆ  สอนเมีย ตอนหลังไมมีเวรมีกรรม คูเวรคูกรรม
แบบเกาแลว เปนคูรักคูสงบ 
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 เห็นไหมโยม ! 
  ฉะนั้น ป ๖๔ นี่เรามีสิทธิ์ที่จะตัดกรรมของเราไหม ? กับเอาตัว
ไปใหหมอชวยตัดให หมอผี หมออะไรเยอะแยะไปหมด พอกันทีนะ ถึง
เวลาที่เราจะมาใชสิทธ์ิ...สติท่ีหูท่ีตา ฯลฯ มีวิชชาเขาไปรวมพิจารณาให... 
ฉลาดข้ึน ๆ และพรที่หลวงพอพุทธทาสใหไว ก็จะเปนของศักดิ์สิทธิ์ พร
ที่บอก “ปใหม ! อยาใหโงกวาปเกา”
 ถาเราลองฟงเสียงดา แลวก็ถูกฆากันตายเหมือนเกา ก็แสดงวา 
“ปใหม ! ของเราโงกวาปเกา”
 ปที่แลวนี่ ๒-๓ ปติด ๆ คนไทยตายไปเกือบหมื่นดวยการฆาตัว
ตาย ฆาตัวตายเปนหม่ืนใน ๓ ป นาเสียดายชีวิตนะ ถาเอาคนฆาตัวตาย 
๓ ปนี่ มากองวัดสวนแกวตรงนี้ซอน ๓ ชั้นไมพอ เต็มรอบวัดก็ยิ่งไมพอ 
ศพกายกองมหึมาเลย แลวยิ่งมารมควันตายกันงาย นี่ยิ่งแยเลย 

ทําบุญใหโลภ...ละลายลง
 ฉะนั้น ตอนี้ไปเราจะตองใชสิทธิ์ ในฐานะพุทธบริษัท 
ที่พระพุทธเจาใหมรรค ผล นิพพาน มาเสมอภาคกัน แลว
ก็ใหฟรี...ไมเรียกรอง ไมใชวาคนรวยตองจายคามรรค ผล 
นิพพานเทานี้  คนจนจายเทานี้ 
 “ใหความเสมอภาค” คนรวยก็ทํามรรคผลได คนจนก็ทํามรรคผล
ได เราน่ีเสียดาย ! เรื่องสําคัญมากเราใหสําคัญนอย เรื่องสาํคัญนอย ! 
ดันมาใหความสําคัญซะมาก เอาเร่ืองสําคัญมาก ๆ ไปไวท่ีไหนก็ไมรู มุง
หนามุงตาทําในเรื่องที่มันเปนรองอะ 
 “อะไรควรเปนหลัก อะไรควรเปนรอง” ถามหนอยโยม ! “ทําบุญ 
ใหรวยกับทําบุญใหทุกขคอย ๆ จางคลาย” เราควรจะเอาอันไหน
เปนหลัก ?
 “ทําบุญใหโลภ...ละลายลง”  คลายความงก ความโลภ
ลง เพราะจิตที่คิดจะให มันสบาย ! กวาคิดเอาเยอะแยะ ถา
รูสึกแบบนี้นะ เราคงไมอยากทําบุญใหรวยหรอก 
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 เดี๋ยวนี้ นารําคาญ ! ทําบุญอธิษฐานนานเหลือเกิน อยากไดบุญ
เทานั้นเทานี้ อยางนี้เขาเรียก พวกคากําไรเกินควร...ในบุญ 
 ตองเอาละลายกิเลส...งก โลภเปนหลัก สวนเร่ืองผลพลอยได
จะเปนบุญเปนกุศล ทําใหม่ังมี มีโชคมีลาภ ขอใหเปนรอง 
 โยม ! ถาอธิษฐานทีเดียว ๒ อยาง โยมควรอธิษฐานขอไหนขึ้น
กอน ?
 “ขอใหบุญบันดาล ใหขาพเจามีสันดาน...งกนอย 
โลภนอย” กับ “ขอใหบุญครั้งนี้ สงผลใหขาพเจาไดดิบ
ไดดี ถูกหวยรวยเบอร ไดโชคไดลาภ ไดมั่งคั่งมั่งมี”
 อธิษฐานอันไหนกอนโยม ? (ควรเอาอะไรเปนหลัก เอาอะไรเปน 
รอง) อีกตัวเดียวโยมวันน้ี ! ถาแรงอธิษฐานดี ๆ เขาบอกมันก็อาจจะมีสง
ผลนะ โยม ! ปนี้ควรอธิษฐานใหดีไดสักเรื่องหนึ่ง “ขอใหบุญบันดาล
ใหขาพเจามีสุขภาพดี...แข็งแรง ๆ” แคนี้พอ
 เมื่อเชาอาตมาไปบิณฑบาต “โยม ! สุขีปใหม แข็ง
แรงทั้งปนะ” แคนี้ โยม ! ถาไดยินวา “โยม ! ติดเตียงท้ัง
ปนะ” คงดาไฟแลบละนะ 
 นี่ถาสุขภาพดี มันจะดีทั้งปไหมโยม ! ถึงเราไมรวยนะ “ไมสวย 
ไมรวย” แตไมปวยไมเจ็บ กับสวยรวยแตปวยเจ็บ สุขภาพไมแข็งแรง
จะแยแทบทุกเรื่อง  
 สุขภาพแยพลอยใหอะไร ๆ แย ๆ ตาม ๆ มาไหม ?
 ลูกสุขภาพแย แมแยดวยไหม ? แลวใครจะดูแลแม ! ใครจะชวย
แมถาลูกสุขภาพแย 
 เมียสุขภาพแย ไดดูแลผัวไหม ? ผัวสุขภาพแย ก็ไมไดดูแลเมีย มัน
ก็จะไปกันเปนตับ
 โยม ! พระก็พลอยแยดวยไหม ? โยมเคยมาวัดทุกป ปนี้มีสุขภาพ
แย พระอดดวยไหม ?
 เออ ! โยมคนใสบาตรทําบุญ โยมสายบุญสุขภาพแย พระก็แย  !
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 ประชาชนสุขภาพแย ประเทศชาติก็แย !
 คารักษาปเทาไหร คายา คาเครื่องมือแพทย คาหมอ คาพยาบาล 
ปหนึ่งเปนลาน ๆ นาเสียดายนะ
 เดี๋ยวนี้ดูสิ ! ไปโรงพยาบาลนะตองไปตี ๔ อะ เขาคิวกัน 
 ฉะนั้น โยมอธิษฐานได แตอยาอธิษฐานเฉย ๆ บอก 
“ฉันทําบุญครั้งนี้ ฉันจะมีสติระลึกนึกรูวา อะไรที่ทําให
สุขภาพแย ฉันจะไมทํา ฉันจะไมประพฤติ”
 “เที่ยวดึก ๆ ดื่น ๆ หลับนอนพักผอนไมพอ” สุขภาพแยไหม ? 
 “กินไมเลือกกับกินเลือก” อันไหนสุขภาพจะแย ? เจาพวกกินไม
เลือก...สุขภาพแย 
 “ไมออกกําลัง” หวงเสื่อหวงหมอนเหลือเกิน...เดี๋ยวก็เสื่อหมอน
พับเผาเลย

ดูแลเงินกับดูแลสุขภาพ เลือกอะไร ?
 อยาลืมนะ จริง ๆ นะถาสุขภาพแย ไมนั้นพระพุทธเจาจะตรัสได
ยังไง วา 
  “อโรคยา ปรมาลาภา : ความไมมีโรค เปนลาภอันประเสริฐ” 
 เห็นไหม...ป ๖๔ นะ ! คอยดูแลสุขภาพใหดี “ระหวางดูแลเงิน
กับดูแลสุขภาพ” เอาอันไหนโยม ? (ทั้งคูเลย)
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 แตอยาลืมนะดูแลสุขภาพนี่
ใหดี อยาใหสุขภาพเส่ือมไดในป ๖๔ 
ถาสุขภาพโยมแย…พระก็พลอย
แย ! สุขภาพลูกแย…แมก็แย ! ถา
สุขภาพแมแย…ลูกก็แย !
 เพราะฉะน้ัน ตองเอาตัวน้ีไวใหดี 
อยากินตามปาก อยากตามทองตองการ 
ตองกินตามหมอแนะนําบาง “เมนูเพ่ือ
เชิดชูสุขภาพ” ผักครึ่งหน่ึง อยางอื่น
ครึ่งหนึ่ง
 ปน้ีนะ อาตมาต้ังใจจะใหคนงาน
พนักงานนี่ ปลูกผักกูดใหเปนแสน ๆ 
ลาน ๆ ตนเลย ใครมาวัดตอไปผักกูด 
นี่จะแจกใหนาดูเลย ผักบุง ผักตําลึง 
ตอนนี้มันขึ้น ๆ ๆ เพื่อจะไดเมนูเชิดชู
สุขภาพดี ๆ ขึ้นมา 
 โยมอีกสักประเด็นเดียว มันเริ่ม
จะถึงเวลาที่พวกเราตองพลิก
สถานการณบุญ ใหมันเปนบุญ 
ที่ ช นิ ด บุญพ า ว า สน า ส ง 
บุญชวย บุญรอด
 เด๋ียวน้ีทําบุญกันยังไงอะ ไปทอด 
กฐินผาปา...เมารถคว่ําตายอยางนี้
บุญรอดเปลา ? บุญชวยไหม ?  
 บางคนมีขาวแลวก็สลดใจนะ 
ไปทําบุญแตตาย เพราะไปเลี้ยงไปเมา 
ไปอะไรกัน 

 ไมรูนะ ! เรามาทําบุญสรางงาน
กันไดไหม ? อยาทําบุญแตสรางโบสถ
วิหารเจดีย มันมีประเทศที่ใจบุญที่สุด
ในโลก ๒-๓ ประเทศ พมานี่เปนคน
ใจบุญที่สุดในโลกอันดับหนึ่ง อเมริกา
ที่ ๒ ไทยนี่ ๑๑ ในโลกนะ
 ทีนี้โยม...อาตมาคิด ! ดูทีวีเมื่อ
อาทิตยน้ี เห็นผูหญิงพมาพูดไปน้ําตาแทบ
จะลวง เขาบอกเขาโดนคนไทยหยามเหยียบ 
ดูหมิ่นดูแคลนประพฤติไมดีอยางนั้น
อยางนี้ เขายืน ใหเจานาย นายจางดา
เขา คนไทยดาเขา แลวเขาวิง่ไปรองไห
ในหอง แลวเขาเตือนใจลูบอกวา “ทน
นะ เราตองหาเงินสงครอบครัว ไมง้ัน
ถาเราใจเสาะเปราะบาง ครอบครัว
ทางโนนก็จะอดอยาก”  เพราะประเทศ
พมาไมมีงานใหทําเทาไหร มีแตทาข้ีเหล็ก
ที่ผูหญิงไทยไปทํางานเขาอะ 
 มันสวนกันนะ ! พมามาทํางาน
บานเรา สาวพัทยาเชียงรายไปทํางาน
ทาขี้เหล็กพมา ที่นั่นเขาบอกวา เศรษฐี
พมาทิปคาตัวสูง 
 นี่โยม ! ที่ไปทําไมไดไปทํางาน
ประเภทอื่น ไปทํางานบริการ (หากิน
แนวนอน) แตพมามาหากินกับเราหากิน
แนวต้ังหรือแนวนอน ? (แนวต้ัง) ทํางาน
จากเปนลูกจาง เดี๋ยวนี้รวมหุนกันรวม
เซงแผง มีบานทาวนเฮาสอยูมีแลว
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 น่ีเขาพูดแลวสะเทือนใจอยูคําหน่ึง “พมาไมคอยมีงานใหทํา เขา
ไมสรางงานเยอะ เหมือนกับประเทศไทย” เขาเลยตองซมซานมาทํางาน
บานเรา 
 อยางน้ีอาตมามาน่ังคิดดูวา ถาลองโยมเขาวัดตามหลักท่ีเขาทําตัว
เลขปหนึ่ง ๓ แสนลาน ที่เงินเขาวัดเขาศาสนานี่ ที่โยมทําบุญทั้งประเทศ 
แตถามวา เอาไปสรางอะไร…โบสถ วิหารเจดีย ?
 ถามวา (มีคนแยงอาตมานะ พระดวยแยง แลวทานรูเปลา ก็ไป
สรางโบสถก็สรางงานอะ พวกกรรมกรก็ไดทํางานไง) แตถามโยม...ตอบ
หนอย “พอสรางเสร็จ พวกเขาไดอยูเปลา” สรางโบสถเสร็จหลังหน่ึง 
อีกก่ีปจะไดสรางอีกสักหลัง โบสถก็ต้ังเยอะ สรางเจดียเสร็จ แลวก็อยูไป
อยางนั้นแหละ 
 แตสรางงานนี่ จะเปนภาคเกษตรกรรม พาณิชย- 
กรรม อุตสาหกรรม มันตอเนื่อง อยางอาตมาหาที่ให
คนจนไมมีที่ทํามาหากินปลูกนูนปลูกนี่ 
 เมื่อเชาเห็นผูหญิงกะเหรี่ยง (เขาขึ้นดอยเขาจะสะพายอะไรโยม ? 
ไปเก็บผัก เก็บหญา เก็บถ่ัวอะไร ขาวพงขาวโพด เขามักจะสะพายหลัง 
บางทเีอาลูกไวขางหนา เอาเขงไวขางหลัง) เชาข้ึนมาเขาจะเอาเขงลูกขนาด
นี้ สะพายหลังไปเก็บผัก ๆ แลวก็มาสงขางหนา นาเห็นใจเขานะ เราก็ไม
ไดใชสั่งเขาขนาดนั้น ตีหาเอาไฟสองกบไปแลว (เคยเห็นไหมไฟอยางนี้) 
สองไป...เก็บผัก ๆ 
 นาสงสาร ! วันหนึ่งให ๒๐๐, ๓๐๐ บาท ก็ทํากันนาดู ยิ่งเราใหนูน
ใหนี่ ใหมามาใหนูนใหนี่ เขายิ่งทําใหญเลย คนแก ๆ ก็มาอยูก็ทํา บอก 
“โยมแกแลวพักบางเหอะ อะไร ๒ ทุม ๔ ทุมยังทํา ตี ๔ มาแลว พัก
บางเหอะ”  
 แกพูดนารัก “หลวงพอ ! อายุปานนี้ฉันไมหวงนอนหรอก อีก
ไมนานฉันก็จะไดนอนถาวร” 
 เออ ! โยมสรางงานใหคนแกทํา คนแกเชาขึ้นมาก็ไปเก็บดอกแค 
เก็บแลวมีรายไดดวยนะ 
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 โยมคนแกบอก “หลวงพอ ! วันน้ีนับได ๔๐๐ ดอก พรุงน้ีได 
๕๐๐ ดอก” มีขึ้นมีลง ทําบัญชีหมดเลย รอบคอบจริง ๆ นี่ทําใหแก
สมองไมฝอ มันไมใชสรางงานอยางเดียวนะน่ี โยมเคยไดยินคําน้ีไหม ?
 “ปญญา ยอมเกิดในการหมั่นประกอบ” ปญญายอมเกิด
แกคนผูหมั่นประกอบ ปญญายอมเกิดแกคนผูเพงพินิจในกิจของตน 
คนไมทํางานนี่นาน ๆ ก็จะลืมหมด จะทําอะไรไมได 

สรางงาน สรางชาติ
 “สรางงาน สรางชาติ” อันนี้สําคัญที่สุด ถาคนไทยพลิกบุญ
ใหม ใหเปนบุญสรางงานสรางชาตินะ ประเทศไทยจะเจริญที่สุดเลย
แลวจะไมจนเหมือนพมา พมามีเจดียเยอะเลย จนลอเลนกัน “เคร่ือง
บินตกพมาไมถึงพื้น...เสียบอยูบนยอดเจดีย”
 เออ ! นึกทําไมเขาไมเปล่ียน ทําไมไมมีคําวา Change “เชนจ” 
เปลี่ยนแปลงบาง 
 New Normal มันตองปรับใหมเปลี่ยนใหม ตาม
ที่เขานึกคิดศัพทคํานี้ออกมา  แลวมันบีบคั้นใหตอง
คิดนะ ตองคิดทํา
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 อาตมาอดไมไดเลยตอนนี้ กําลังมีความสุข สนุกกับเรื่องนี้ นี่กําลัง
จะเสนอชาวบานไมรูเขาจะเห็นดวยไหม ? ซ้ือท่ีเขาน่ีนะ แลวยังใหเขาเก็บ
กินผลประโยชน แตขอเราแตงถนนใหรถจักรยานวิ่งได  
 เม่ือวานน้ีไมนาเช่ือ คนมาไมมากใหจักรยานไปถีบ เขาก็หยอด ๓ บาท 
๔ บาท ๕ บาท เย็นมาเปดตูได ๓,๕๐๐ บาท ขนาดโควิด-19 มานะ ยังแซง
มันไปไดนะ 
 ลองคิดดูสิ ! คนเขาไมถีบถนนแดดรอน เสี่ยงอันตราย เราทําถนน
ใหรอบหมุนยังกับใยแมงมุมเลย แลวถีบไปใตตนเฟองฟา ถีบไปใตตนดอกแค 
ถีบไปใตตนมะมวง ถีบไปใตตนมะปราง (สักวันคงหายหมด ไมเปนไร ๓,๕๐๐ 
บาท คุม หายไป ๕ ลูก ๑๐ ลูก ชางมัน) 
 โยมมันทําไม ! เราคิดกันไมไดที่แลวมาหา ? ทําไมสมองไทย ทําไม
ไมมี New Normal มาตั้งแต ๑๐-๒๐ ป ถา ๒๐ ปที่แลวการทําบุญพลิก
ผันมาอยางนี้ 
 โยมวาโควิด-19 มาคร้ังน้ี ทําอะไรเราไดไหม ? “ไมไดเลย” เราไม
ตกงานเลย แลวคนนี่นะพอไปอยูกับธรรมชาติ สุขภาพดีไหม ?
 สายตาที่มองเห็นสีเขียว ๆ ไปดูเลย วงการแพทยจิตเวชนี่ เขาบอก
วา ถาเราไดเห็นใบไมเขียว ๆ  เยอะ ๆ  น่ี มันจะปรับจูนสมองเรา ไมใหเครียด 
พอเราเห็นขาว...แสงจามาก ๆ จะทําใหเราเครียด
 ฉะนั้น โยม ! อยางที่บอกเมื่อเชา...บางคนมาไมทัน ตอไปนี้นะโยม
ลองชวยทําบุญ “พฤกษศาสตร พฤกษชาติ” 
 เดี๋ยวนี้ มันมีตนไมที่เราไมเคยคิดไมเคยพบเคยเห็น เมื่อเชามืดใคร
ดูขาวโคราชไหม...ที่มหาวิทยาลัยเขาจัดที่ ๑๐๐ ไร ทําเกษตรทองเที่ยว 
ปลูกดอกไมสวย ๆ หลายชนิด 

...ปัญญาย่อมเกิดแก่คนผู้หม่ันประกอบ
ปัญญาย่อมเกิดแก่คนผู้เพ่งพินิจในกิจของตน 

คนไม่ทํางานน่ีนาน ๆ ก็จะลืมหมด จะทําอะไรไม่ได้...

““““
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 โยมเคยเห็นดอกไมเชาสีหนึ่ง เย็นสีหนึ่ง ตนอะไร ? (พุดซอน) 
 เชาออกมาขาวโพนเลยนะ พอประมาณสักบาย ๒ โมง สีชมพู 
มันพลิกชั่วโมงกวา ๆ นะ ถาเราไปยืนดูนะ ถามีกลองจับนะ มันจะ
คอย ๆ ๆๆ  เอาะประหลาดเหมือนกันนะ 
 แลว “ไผ” โยมเกิดมาก็เพ่ิงเห็นน่ี  ! ไผเกาดาว ลํามันสวยจริง ๆ 
ปลองมันสวย สะอาดเกลี้ยงเกลา ลําแลมันสะอาดสวยมาก เขาเรียก 
“ไผเกาดาว” ตอนน้ีตนละ ๓๐๐-๔๐๐ บาท อยากไดสัก ๙ ตน โยม ! 
ถาใครเปนเจาภาพมาแลกกับสมโอก็เอา นี่สุดยอดเลย
 เมือ่เชาน้ีเด็ก...จําช่ือไมได เด็กตัวเล็กนะ หนูไมเคยดูดอกไมนาน
เทากับไอตนนี้เลย มันสวยสะดุดตาจริง ๆ วางั้น เด็กเขาก็ดูรูสึกเขา
ถึงบอก “แหม ! เกิดมาหนูไมนึกวา จะมีสวนสวรรคท่ีมีตนไมงาม ๆ 
แบบนี้” 
 โยม ! ยังไงนะใครเจออะไรท่ีมันแปลก ๆ แลวที่นี่นักเรียนครูเขา 
ถาไมมีโควิด-19 ครูเขาจะพานักเรียนมาชุดละ ๕๐ คน ก็พาเด็กดูตน
น้ีตนน้ัน เด็กก็จะไดความรูเรื่องพฤกษชาติพฤกษศาสตรไปในตัว แลว
ตอนนี้อุทยานการศึกษาการเรียนรู ที่นี่เขาจะจัดใหเปนเมืองสองเมือง
รอง เปนสวนอัศจรรย แลวถาชาวบานแถวน้ีถาเขาคิดคณิตศาสตรเปน
นะ ถาเขาไปทําปหนึ่งไดไม...อาสมมติได ๒-๓ แสน ถาหักลบคาปุย
คาแรง ทําบัญชีแลวคาแรงบวกเขาไป ๒ แสนกวา แตผลตอบแทนได
เพียง...? คณิตศาสตรใชไมไดเลย 
 แตถาเขารวมกับเราเปนสวนแปลงใหญ แลวเราก็จะทําถนนหน
ทางใหเดิน จะไปใสปุย จะไปเก็บ  บอกเขาเก็บตอเลยอะ ซ้ือท่ีดินสมมติ
แปลงน้ี ๑๐ ลาน อะไรท่ีคุณปลูกไวเก็บไป เก็บจนหายอยากเลยอะ แลว
คอยยกใหเราเก็บ 
 แตเราขอแตงถนนแตงคัน แลวลากไอพวกสกปรกในคลองลํา
ประโดงใหมันสะอาดสะอาน เอาหินมาเรียง เอาเรือพาย 
 แลวก็อะไรโยมรูไหม ? อาตมา...งงท่ีสุดเลย ! ทําไมคนท่ีน่ี ทําไม
ผูบริหารราชการ ผูวาฯ เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด ประมงอําเภอ 
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ประมงจังหวัด ทําไมสมองไมติดเคร่ืองกรอง ไอน้ําในคลองออมกับลําประ
โดงท่ีเขามาน่ี เขาเรียกน้ําขึ้นน้ําลง เวลาน้ําขึ้นก็เยอะไหม ? แลวลงละ...
ไมเหลืออะไรเลย แลวปลามันจะอยูไดไหม ? (ตายหมดเลย)
 แตคลองเดี๋ยวนี้ ลําประโดงเดี๋ยวนี้เขาไมไดใชมา ๒๔ ป เพราะเขา
ใชทางรถหมดแลว เขาไมใชเรือพายกันแลว ถาเรารูจักปดน้ํา เวลาน้ําเค็ม
มาเราก็ปดซะ เวลาน้ํามากเราก็ปดซะ แลวเวลาน้ําไมพอเราก็ดูดเก็บไว 
 เมืองนนทน่ี ตอไปอาจจะเจอรอน แลง แหง เค็ม แตกฎหมายมันบอก 
หาม ! ปดคลองไมได ถามวาไอคลองตรงนั้น จําไดไหม ? เขาเรียกคลอง
อะไรที่ใกล ๆ สนามหลวง ตรงนั้นเขาเรียกคลองอะไรนะ ? (คลองหลอด) 
 ปดไดเปลา ? ถาไมปดถนนจะมีไหม ? เขาก็ทําทอรอดขางลาง ปด
ขางบน น่ีมันงายนิดเดียว แตกฎหมายมันเปนผีมัดตราสัง ล็อก ! ด้ินไมหลุด 
แลวก็ไมมีใครคิดดิ้นดวยนะ จํานนเปนผีตายสนิท
 กฎหมายที่มันล็อก ! ไวแกไมได  นี่ดูสิโยม ! วันนี้มีขาวขาวหนึ่ง 
อาตมายังงงเลย มันเปนไปไดยังไง นี่รวบ ๑๖ คนกลุม “โตโต” ไปซื้อกุง
มาชวยขาย ขายท่ีสนามหลวง ถูกจับปะทะกับการด แลวประมงกันมาทําไม
อะ ขายกุงไมได (เอะ ! ที่วัดนี้จะซื้อมาขายบางไดหรือเปลานี่ ใครมาฟง
เทศนเอาไปคนละกิโลกรัม แลวแตให) 

ตั้งกองทุน...เวลาตกอับ
 เวลาตกอับขึ้นมานี่ ที่อาตมาคิดแลว ตั้งกองทุนชุบชีวิตยามตกอับ…
ดีนะ ! ไมเชนน้ันชวงคนตกงานน่ี อาตมารับมาอยูตอนน้ี ๑,๗๐๐ คน ทําไม
เล้ียงไดอะ ไมเห็นกระเทือนอะไรเลย มีแตย่ิงมาย่ิงฟลุก เพราะอะไร ? (ชวง
นี้เรากดคาแรงเขาได) 
 น่ีอยาฟงเปนเลนไปนะ อยาหัวเราะนะ แลวรัฐบาลนักการเมืองที่บอก
จะขึ้นคาแรง ๔๐๐ บาทอะ ทําไดเปลา ? (พูดโกหก) 
 พระพูดจริงเลย...กดเขา ๒๐๐ บาท แตสวัสดิการกิน ไฟ น้ํา 
นอน เรียบรอย ผักหญาพืชผลลนเหลือ แลวมีคนตอนที่อาตมารับ
เยอะ คนเขาสงสาร เอามามาบาง เอาอะไรตออะไรขาวของแหงมา
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ให อาตมาก็แจก คาแรง ๒๐๐ บาท แตสวัสดิการ ๓๐๐ บาท 
บวกแลวเปน ๕๐๐ บาท 
 นี่ไง ! มันอยูที่สมอง คนเรามันตองคิดใหมทําใหมบาง “คลอง
ที่มันเลิกใชแลว” ควรจะเก็บไวเลี้ยงปลา ปลาก็จะกินกันไมหวาดไม
ไหว แลวมันก็จะแพรขยายพันธุ นี่พอเวลาน้ําลงลูกมันก็ตายสิ ลูกมัน
ไมไปก็ตายน้ําแหง มันจะมีชวงน้ําตาย บางทีตายสองวันสามวัน ปลา
มันก็น้ําแหง ๒ วันมันก็ไมอยูแลว นี่กุงหอยปูปลาก็หมด 
 เมื่อกอนเมืองนนทนี่ อาตมาเด็ก ๆ นะ อยากกิน
กุงกินปลา โดดโครมไป....คลํา ๆ เด๋ียวเจอแลว เด๋ียวเต็ม
มาแลว เดี๋ยวนี้โดดไปเหอะ น้ําเนาติดตัวตายเลย 
 แลวเราไมปดนะ เราบําบัดน้ํา มันก็ไมได เพราะน้ําเนาบาน
จัดสรรมันลงไปเยอะ...คลองออม แตถาเราปดปบ เดี๋ยวนี้เขามีเครื่อง
กรอง จําคนที่ชื่อวิกรม กรมดิษฐ ไดไหม ? เขาสามารถทําน้ําในนิคม
อุตสาหกรรมมาดื่มไดเลย น้ําที่ใชในนิคมอุตสาหกรรมอะ...ดื่มไดเลย 
 เดี๋ยวนี้เครื่องมือทําแบบนี้มันมี แตดันไมยอมใหทํา อางวาผิด
กฎหมายกรมเจาทา (ไมใชของเจาทา “กรมกันทา” กลัวคนจะทําดีเกิน)
  นี่ตองมาคิดกันใหมแลวนะโยม ! ประเทศชาตินี้ โดยเฉพาะถา
โยมที่คิดทําบุญแบบเกา ทอดกฐินผาปาแบบเกา แลวก็ชอบถามกัน
วา “กฐินปนี้ไดเทาไหรวัดนั้น” ทําไมไมถามวา... 
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 กฐินเอาไปสรางอะไร ? เอาไปใชอะไร ? เอาไปสรางงาน
สรางการใหคนแคไหน ?
 อยาลืมนะ ! ไมมีหรอกท่ีประสบความสําเร็จดีเทากับสวนแปลงใหญ 
เพราะมันจัดโซนนิ่งได โซนนิ่งประมง โซนนิ่งเปดไก ตอนนี้เปดเขาไถชีวิต
มานะ มันก็มาออกไข วันหนึ่งเก็บไดเปนกระจาด ก็ทุนคาใชจาย เอากิน
กันไป 
 น่ีแลวมันมีท่ีกวาง ๆ เยอะๆ แลวมันสามารถจัดโซนน่ิงไดชัดเจนเลย 
โซนน้ีปลูกผัก โซนนูนปลูกไมผล โซนโนนปลูกพยุง ตนไมท่ีขาย ๑๐ ป เปน
แสนอะ เขามาทําฮกลกซิ่วแกะสลัก โอย ! เมืองไทยนี่ เมื่อกอนเราเคย
รองเพลงอะไรนะ
 “เมืองไทยใหญอุดม ดินดีสมเปนนาสวน เพื่อน
รักเราชักชวน รวมชวยกันมุงหมั่นทํา”
 โยม...ทําไมทํา ! จะทําสวนแปลงใหญใหเกิดท่ีเมืองนนทกันไหม ?
แลวลูกหลานโยมมาตอไปก็มาเท่ียว มาถีบเรือ ถีบจักรยาน สนุกปลอดภัย 

เราตายแลว...แตมันยังอยู
 อาตมาขอสรางผลงานดี ๆ ไวเปนอนุสาวรียของชีวิต โยมเกิดรวม
ยุครวมสมัยกัน สรางไวใหลูกหลานเขาวา “รุนเรานี่ เราไมโงทําอะไร
กันไรสาระ เราทําสิ่งที่เปนสาระ” พระพุทธเจาตรัสวาไง ? 
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 “จงอยาทําสิ่งที่เปนอสาระ” ทําสิ่งที่เปนสาระไว
ใหมันไดเปน “เราตายแลว...แตมันยังอยูอะ” 
 แลวโยม ! สรางโบสถ วิหาร เจดียนาน ๆ พัง ตองปฏิสังขรณไหม ? 
โยมรูกันหรือยังนี่ ! เงินปฏิสังขรณโบสถเกา เจดียเกา วิหารเกา อะไร
เกา ๆ อะ  โยมรูยังวา ปเทาไหร ? (๗-๘ หมื่นลาน)
 กรมศิลปฯ เอาไปนะ แลววัดทําเองทั้งนั้น แตถาทําสวนนี่ใบไม
ลวงตองไปเปลี่ยนไหม ? มันงอกของมันเอง สวนที่ทําไมตองมาเรี่ยไร
บูรณปฏิสังขรณ...ปลูกไปข้ึนไป ปลูกไปตนไมย่ิงใหญย่ิงโต ย่ิงใหผลเพ่ิมไหม ? 
 ปลูกโบสถปแรกไดอะไรเพิ่ม ? 
 ปลูกทุเรียนปแรกไมเห็นมีอะไร...ยังไมโต  
 โบสถ ๒๐ ป เริ่มทรุดโทรมไหม ?
 ทุเรียน ๒๐ ป มะมวง ๒๐ ป ลูกบานเลย ลูก
เต็มเลย
 โยมตอนนี้นะ คงไมมีใครคิด อาตมาไปเห็นไอตนโพธิ์ที่เขาเอา
พระพุทธรูปไปท้ิง แลวนาน ๆ  ไปตนโพธ์ิมันรัดข้ึนยอดพระพุทธรูปโผลหนา
มา มันเปนเรื่องคนไปถายภาพกันนาดูเลย เซลฟพระพุทธรูปตนโพธิ์กัน 
 ตอนน้ีอาตมาเลยทําซอยโพธ์ิ ซอยไทร แลวก็เปนโคกหน่ึง “โคกโพธิ์
โคกไทร” เทากับรมโพธ์ิรมไทร พอพาคนแกไปดู “ตองอยูอยางคนแกที่
เปนรมโพธิ์รมไทร” ไมใชรมตาลรมมะพราวหลนใสหัวลูกหลาน เปน
อุทยานการศึกษาเรียนรู 
 ยังไงโยม ! ชวยสานฝนใหจบกอนตายนะ อยาใหอาตมาตายกอน
จบ อยากใหเสร็จกอนตาย ไมอยากตายกอนเสร็จ มารวมดวยชวยกัน 
คิดวา เสร็จแน ๆ ไอบัตรกับกระบอกนี่ 
 โยม ! มีวิธีเดียวที่จะสําเร็จได โยมเอากระบอกไปหยอด หยอด
เสร็จแลวก็มาเอาผลไมไป นี่เห็นไหมนี่ปนี้นะชมพูมะเหมี่ยว ชมพูอะไรก็
ไมรู มันออกกันเหลือเกิน ที่นี่นะปนี้ เห็นปบดอกพรึบเลย 
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บัตรสรางงาน สรางชาติ...ผลไมกระจายบุญ
 นี่ใครยังไมไดทําบัตรนะ “บัตรสรางงาน สรางชาติ” นี้ ไหนใคร
เคยรูเรื่องบัตรบาง...ยกมือ ใครยังไมเคยรูเลย...ยกมือ
 เอาง้ันใหประโยชนผูยังไมรูหนอยนะ โยม ! อาตมาเห็นขาวออกวา คน
ไทยน่ีประหลาดเอาเงินไปฝากธนาคารชวงน้ี สูงปร๊ิด ! ๔-๕ หม่ืนลาน ๑๒ ป 
ไมเคยมีแบบนี้มากอนเลย  
 ทําไมคนเอาเงินไปฝากธนาคาร...เขากลัวทําธุรกิจแลวเจง !
 เหมือนทหารคนนั้น จําไดไหมไปทําธุรกิจแลวเจง แลวยิงพอ ยิง
แม ยิงเมีย ยิงลูก ยิงตัวเอง ๕ ศพ ขณะกอนจะตายนี่นะไปหาไอไข กลับ
มาแทงหวยหมด เลยไมมีเงินใชเลย 
 ทีน้ีถาคนเอาฝากธนาคารหมด โยมลองคิดสิ…ประเทศไมมีคนสราง
งาน คนตกงานเยอะไหม ? อาตมาก็เลยคิด “ทําบัตรดีกวา” บัตร
ตั้งแต ๓๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐ บาท ๓ ปคืนทุนให เพราะอะไรม่ันใจ ๑๐๐ 
เปอรเซ็นตวา... 
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  “๓ ปน่ีการทองเท่ียว ถีบจักรยานบาง นูนน่ีบาง 
พืชผลไมไหลออกมาบาง ทําไมจะใชหนี้คืนโยมไม
หมด” เผ่ือโยมจะคิดตอยอดทําบุญอะไร ก็ไดคิดตอไป 
  “๓ ป คืนทุน” แตละปถาใครเอาบัตรนี้มา 
  เดือนกุมภาพันธ ก็จะไดมะปราง  
  เดือนเมษายน ก็จะไดมะมวง 
  เดือนมิถุนายน ไดเงาะ ทุเรียน มังคุด 
 แลวถามจริงนี่โยม ! ฝากธนาคารตอนนี้บาท ๑.๕๐ บาทเดียว
แลวปไดดอกคร้ังเดียว แตบัตรน้ีไดดอก ๓ คร้ังตอป น่ี ๓ คร้ังตอป 
 ท่ีจริงนะ ! คนเรามันเดือดรอนเร่ืองยุใหคนปลูกสรางอะไรไมยาก 
ยากตรงท่ีไมรูจะไปขายท่ีไหน ถาผลไมออกมาเยอะ ๆ ไมมีท่ีขาย...เนา ! 
 น่ีคือนโยบาย “ผลไมกระจายบุญ” กระทรวงพาณิชย เขาชักสนใจ 
เพราะวาบางทีบางชวงกระทรวงพาณิชย นี่ตองเอาสับปะรดใชไหม...
ชาวบานเทถนนประทวง ถาใชนโยบายนี้ตองไปเทไหม เชาไปบิณฑบาต
อาตมาก็ใสรถเต็มเพียบ อาตมานั่งตรงกลางอยางนี้ แลวบาตรอยูขาง
หนา แลวผลไมหอยเต็มไปหมด เขาเรียกกันไววายังไงรูไหม ? “ฮูย ! 
พระพยอมมาบิณฑบาต รถพุมพวงวูย !” เปนรถพุมพวงไปเลย
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บุญก็ตองทํา ใหมันทันสมัย
  น่ีโยม ! คิดใหมทําใหม New Normal ใหได “บุญก็ตองทํา ให
มันทันสมัย” ไมนั้นศาสนาถูกเด็กเขาก็วา “คร่ําครึ” แลวก็จะเสีย
เปรียบเจา เพราะคนจีนบอกทําบุญเสียเปลา ไหวเจาดีกวา ยังลาเจา
กินหมูกินเปดได 
 แตถาโยมไดผักผลไมอยางน้ีไป เสียเปลาไหม ?  “๓ ปคืนทุน ไดกิน
ผลไมฟรี ๆ” ๓ ปคืนทุน (ดอกเบี้ยตอนนี้บาทสองบาทไมคุมเลย) 
 สวนกระบอกน้ี หยอดแลวเต็ม ฤดูไหนโยมเอามาก็แลกผลไมตามฤดู 
กุมภาฯ...มะปราง เมษาฯ...มะมวง มิถุนาฯ...เงาะ ทุเรียน มังคุด แลวถาใส
แลวเต็ม ตัวเองเดือดรอน “เสสัง มังคลา ยาจามิฯ” ผาใชกอน (ไมวากัน)
 โยมมาทํารวมกันสักพักหนึ่ง คิดวา เด็กรุนหลัง...โยมถามจริง ๆ 
เถอะ ปูยาตายายไปไหนมา กลับมามีอะไรติดไมติดมือมานี่ เขารักยารัก
ยายเขาไหม ?  ไปวัดสมัยกอนนะ เขาจะมีของแบงกันใหกัน เจาลูกหลาน
เขาคอยที่บาน “ดูสิ ! กระเชายา สํารับยา ปนโตยามีอะไรบาง”
 ตอไปนี้โยมมาจากวัดกลับไปบาน มีผลไมไอนั่นไอนี่หิ้วไปบาน เด็ก
เขาก็ตอง “ฮึ ! ยายกูไปวัดไหนมานี่” เห็นไหม...เดี๋ยวคนเขาจะมาวัดนี้
คึกไหม ?
 “ไมตอง...ไอไขนะ” เขาบอกไอไขกวักไมอยู ทางวัดเขาเลยคิดทํา
ยังไงรูไหม ? หนังสือพิมพฉบับเมื่อวาน เขาคิดทําไกยักษ ๒ ตัว ขันกวัก
เรียกคน แตวัดน้ีใชผลไมเปน...นางกวัก แลวผลท่ีสุดเปนยังไง เจาคน
ปลูก คนใสปุยรดน้ํา เขาไปรดแตมืด แลวเราก็ไปทิปใหเขา งานก็เดิน 
เงินก็คลอง เห็นไหม ? 
 โควิด-19 ก็โควิด-19 เหอะ วัดนี้ขวิดอยูก็แลวกันนะ 
 เอาโยม ! ก็คงแคนี้กอนนะ ก็ขออวยพรใหทุกทานทุกคน จง
ปรับตัวปรับใจ ใหทันยุคทันสมัย ใหสถานการณสรางวีรบุรุษ  
อยาใหสถานการณสรางผีตายโหง คือ ฆาตัวตาย ตองทนฮึด
อึดสู ตองอยูใหไดดวยสติ ขันติ ปญญาใหเจริญงอกงามกันดวย
กันทุกทานทุกคน เทอญ ฯ
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

 สะเก็ดธรรมในรอบฉบับน้ี เห็นทีไมมีอะไรเทา
กับคําวาชาวบานใหฉายา “บิณฑบาตแบบรถพุมพวง” 
  เรื่องนี้มันก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือน ๒ เดือนมานี้เอง 
คือ ไมเคยไปแจงไปบิณฑบาตมักจะไปเขาไมรูตัวกัน แต
คราวน้ี มีการไปติดตอชาวบาน ประธานหมูบาน กรรมการ
หมูบาน วาเราจะไปเชาวันน้ัน ๆ ชาวบานก็เตรียมตัวใสบาตร 
ทั้งรับของเหลือใช ของอะไรที่ปลอยไวผุเนาเผาเสีย ก็
ใหเตรียมไว ใหกับทางวัด เรียกวา “คุณไมใช...เราขอ”  
 ปรากฏวา ไดมากกวาบิณฑบาตดวยซ้ําไป ของ
เหลือใชแตละบาน ๆ ในหมูบาน นี่ถามารวม ๆ กันแลว
เปนคันรถ ๖ ลอ พัดลม คอมพิวเตอร โทรทัศน เสื้อผา 
รองเทามากมายกายกอง แตที่เหนือกวานั้น ก็คือ เราไม
ไดไปเอาอยางเดียว 

“บิณฑบาต...รถพุมพวง”
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 เขาบอก “Give no Take” “Take no Give” “รับไมให ให
ไมรับ” อยูยาก มันตองมีท้ังใหท้ังรับ แลวก็เลยเปนจังหวะวาโครงการ
ซื้อที่ใหคนยากคนจนปลูกผลหมากรากไม ตอนน้ีมะมวงมะปราง
เงาะ ทุเรียน มันออกมาสะพรั่งไปหมด ดกจริง ๆ ปนี้ ก็ถาขืน
ไมเอาไปแจก ก็จะเนาคาวัด ก็เลยใสรถ แลวเราไมเคยเลย...เดิน
บิณฑบาตมาตลอด ๕๐ กวาป 
 ปนี้ นั่งรถบิณฑบาต แลวญาติโยมก็มาใสมีบาตรตั้งมีฝา
บาตรวางขาง ๆ และพรอมกันนั้นขาง ๆ บาตรก็มีผักผลไมเต็ม
ไปหมดเลย มีดอกแค ผักกูด ตะไคร ตําลึง ถ่ัวชะพลู สารพัดอยาง
ตามฤดูกาลที่มีโดยเฉพาะสะเดา ญาติโยมชอบกันมาก เรียกวา
ใสบาตรปบ...แจกปุบ ๆ แจกจนโยมหิ้วกันพะรุงพะรังเลย จึงวา 
แหม ! บิณฑบาตพระพยอมเหมือนรถพุมพวง 
 ทั้งให ทั้งรับ ทั้งแจก ทั้งรับ สนุกดี ! โยมบางคนไมเคย
เห็นผักท่ีเรียกวา ผักผงชูรสหรือตนไชยา หรือวาผักคะนาเม็กซิกัน
อะไรนี่ เราปลูกแลวมันงามมาก นั้นเอาไป ๓ คันรถบางหมูบาน
แจกหมดเลย บางหมูบานไปก็แจกไมหมดเหลือ 
 แตแหม ! มันเพิ่งไดสัจธรรมอะไรอยางหน่ึง บานคนรวยนี่
ไปเชามากเขาก็ไมใส...ตื่นสาย และที่แปลก ! ถาเปนบานทาวน
เฮาส บานระดับลาง ๆ เขาไปแลวโยมใสกันมากมาย 
 คนจนอาจจะความทุกขมากกวาคนรวย เขา
บอกทุกขเปนเหตุใหเกิดศรัทธา นากลัวจะจริง 

ทั้งให

ทั้งรับ

ทั้งแจก

ทั้งรับ

สนุกดี ! 

““

““
ผักผงชูรส/ตนไชยา/
ผักคะนาเม็กซิกัน
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 คนรวยบานคนรวยนี่ ถาทําก็ทําเยอะ คือ ๑๐ หลังคาเรือน
ทํา ๑ หลังคาเรือน  ๑๕ หลังคาเรือนทํา ๑ หลังคาเรือน แตบาน
คนระดับลางระดับกลาง ๑๐ หลังคาเรือน ทํา ๕ ทํา ๖ ทํา ๗ มัน
ตางกันหลายเทาตัว จึงทําใหไดรูไดดูไดเห็นอะไรแปลก ๆ และบาง
หมูบานเขาก็ตัดก่ิงไม กวาดใบไมเต็มไปหมดเราไปบิณฑบาตไปชวยเขา 
ดวย ขนมาทําปุยที่วัด ก็กลายเปนไปลือสนั่น
 “บิณฑบาตมหัศจรรย” ทําใหหมูบานของเขาสะอาด
สะอาน ไมตองไปกองกิ่งไมใบไมอีเหละเขะขละ เราขนมาทํา
ปุยเกลี้ยงเลยโลงหูโลงตาไปเลย เขาก็บอก “มาทุกเดือนไม
ไดเหรอ” “มาบอย ๆ ไมไดเหรอ” 
 ตอนน้ีก็นึกประหลาดใจวา บิณฑบาตในจังหวัดนนทบุรี น่ีไมตอง
ไปไหนแลว อําเภอหนึ่งนี่บิณฑบาตตอง ๒-๓ เดือน เพราะหมูบาน
คิดวา ทั้งจังหวัดนนทบุรี นี่ไมนาจะต่ํา ๓-๔ พันหมูบาน นั้นบิณฯ 
วันละหมูบาน ๒ หมูบาน ๒ ป ละมั้งถึงจะครบรอบหนึ่ง 
 ดังนั้น จึงบอกโยม !  ถาอาตมามา ๓ วัน ๕ วันหรือ ๑๐ วัน 
เดือน ๒ เดือน ที่อื่นเขาก็ไมได แบงบุญใหคนอื่นเขาบาง เขาก็เขาใจ 
ตอไปนากลัวจะไมตองติดตอแลว เริ่มมีมาขอใหไปในหมูบาน 

“บิณฑบาตมหัศจรรย์” ทําให้หมู่บ้านของเขาสะอาดสะอ้าน...
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 ฉะนั้น หมูบานใดคิดวา อยากเห็นพระ อยากทําบุญ 
ก็เปนเร่ืองท่ีนาศึกษาอยูเร่ืองหน่ึง คนชราบางหมูบานเขามีเลี้ยงดูผูสงูวัย 
เขาไมมีโอกาสไดไปวัด เพราะอายุ ๘๐-๙๐ ป มาก็ไมไหว แตพอพระ
ไปโปรดเขาดีใจ บางทีเฝาบานใหลูกหลานไปทํางาน ไมไดออกมาดูเดือนดู
ตะวัน แตพอรูวาพระไปดีใจออกมาใสบาตร 
 โอ ! เพิ่งรูนี่คําวาเดิม “บิณฑบาตโปรดสัตว” โปรดคน
ที่อยูเหงา ๆ อยูไปเปลาเปลี่ยวเดียวดาย ถาขืนไมเห็นพระเห็น
เจาอาจเปนโรคซึมเศรา 
  เพราะฉะนั้น การที่พระไปบิณฑบาต อยางที่เคย
ถือกันมาวา “เปนการแกลงกิเลสตัว...งก !” เพราะ
หามาให ไดมาแบง แลวจะไมคิดแยงของใคร 
 จึงกลายเปนเร่ืองสะเก็ดธรรมสะกิดใจใหมีใจสะอาดข้ึน สงบเย็น
ขึ้น ถาอยูแตในบาน แลวไมไดทําบุญทําทาน ลูกหลานก็ไมไดอยูดวย 
ความวาเหวของคนแก ความอบอุนใจไมมีอะไรจะเกินบุญแนนอน ลูก
หลานเขาจะมาน่ังพะเนาพะนออยูก็ไมได เขาตองไปทํางาน ก็เลยทําให
เราไดไปสะกิดกุศลจิตใหเขาเฟองฟูข้ึนแวบหน่ึง ก็ดีกวาเขาอยูเหงา เฉา 
เศรา อะไรตอนน้ีเรียกวา ดีกวาไปกินถังเชาของเจานูนเจาน้ี กินแลวก็ยัง
ไมรูวาจะหายเศราหรือเปลา เพราะผูผลิตกําลังตอนน้ีก็เร่ิมเศรา เพราะ
ถังเชากันหลายรายแลว เจริญพร.
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

    ที่ทําใหเราเห็นชัด ขยาดหรือกลัวตอศัตรูของชีวิต โดยคิด
วา คําสอนพระพุทธเจา และผาเหลืองนาจะคุมครองใหศัตรู
มาเลนงานเราไมได 

 ศัตรูที่คอยจะขึ้นขี่คอ ทุบถองใหเราเปนทุกขทรมาน 
ตามทีพ่ระพุทธเจาตรัส คือ “มิจฉาทิฐิ” ความเห็นผิดเปน
ชอบ เห็นชั่วเปนดี เห็นกงจักรเปนดอกบัว ซึ่งตอนนี้มันมี
ขาวชัดมาก 
 “คนดังกับคนพัง” ดังแลวพังมีหลายรายท่ีเราเห็น ๆ กันอยู 
จนมีคนพูดกันเปนของแสลงวา มะตูมอะไรตาง ๆ มีกาละแมรกับ
มะตูม เขาบอก “อยากินนะ...แสลง” 
 สวนเจาคนก็ไมรูตีบองตื้น เออ ! มะตูมนี่มันตมกับน้ําตาล
หวาน ๆ ดื่มแกรอนในนะ สวนกาละแมนี่อาจจะเหนียว ๆ 

ส่ิง
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 แตก็นั่นแหละ เขาก็พูดสัพยอกคนดัง แลวเกิดพังผิดพลาด ตอนนี้
เปนเอามาก ๆ เปนเอาบอย ๆ ตกลงวา “พอเราหลงตัวเอง” วาเราดัง
แลวมีลาภสักการะชื่อเสียงดีแลว ยศตําแหนงมหาศาลแลว ยิ่งเจอนัก
จิตวิทยาเขาพูดวา
 “คนไทยตอนน้ีเปนโรคหลงตัวเอง” หลงตัวเอง ก็คือ 
ความหลงผิดอยางยิ่งชนิดหนึ่ง เลยเปนเหตุใหพัง หลง
ความดังเทากับหลงความพังของตัวเอง 
 เราโชคดีที่คําสอนหลวงพอพุทธทาส 
   ใครอยูระดับไหน ?
  ตอนแรก ๆ     เด็ก ๆ  มันก็อยาก ดี
  ลวงมาไมกี่ป   ก็กลายเปน  อยาก ดัง
  ใครตักเตือน    ก็ไมฟง   มันอยาก เดน
  ไมแครใคร    จะเขมน   มันอยาก โดง
  เริ่มรูจัก       คตโกง       มันอยาก ดื้อ
  ตอมา         ไมกี่มื้อ       มันอยาก โดด
  พระเจา   ไมโปรด   มันตองอยาก ดบั.
  ไดพูดไดบอกเรา กลอมเรา ตั้งแตพรรษาตน ๆ แลวรูสึกขึ้นสมอง
เลยเชียว แหม ! ตอนบวชใหม ๆ ก็อยากดี พอไมกี่ปมันก็อยากเดน ไม
กลัวใครเขาเขมน เพราะมันอยากดัง ใครเขาหามก็ไมฟงเพราะมันอยาก
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โดง พอเริ่มคดเริ่มโกงก็เลยดับพัง
 น้ันการหลงตัวเองในความดังกับพัง มันมาเปนศัตรู
ทําลายชีวิต เพราะฉะนั้น ถาไมหลงผิด ไมเห็นผิดเปน
ชอบ ไมเห็นช่ัวเปนดี เราจะหาความสุขดวยตัวเราเองดี
กวาไปวานคนอ่ืนใหความสุขให ออนวอนเขา ตองเสียเงิน
เสียทอง ใหเขามาใหความสุข 
 วันนั้นเกิดเห็นสภาพธรรมตรงนี้ชัดขึ้นมา ที่จริงก็เรียนมานาน
แลววา “มิจฉาทิฐิตัวราย สัมมาทิฐิเปนรุงอรุณของชีวิต” 
 มิจฉาทิฐิเปนหายนะของชีวิต แตเราไมคอยไดประสพเห็น
ขาว ไมไดเห็นใครเขาทุกขเพราะมิจฉาทิฐิมากเทากับยุคปจจุบัน 
 วันหนึ่งมีผูหญิงรุน ๆ เขาออกทีวีใหสัมภาษณ วาเขาเปน FC 
แฟนคลับวงศิลปนเพลงดังของเด็กเกาหลี เขามี ๔-๕ คน ดวยกันอะ 
เลนกันเปนทีม 
 แหม...ขาโจ ! เมืองไทยติดกันตรึมเลย แตตอมาเขาเกิดแยกวง
ตางคนตางไปทําของตัวเอง ไมอยากรวมวงกันแลว ก็มีแฟนคลับท่ีชอบ
เปนชวิีตจิตใจมีความสุข ถาใหเขาอยูรวมทีมกันครบทีม พอเขาเกิดแยก
แกบอก แกนอนรองไห สวนเจาคนทางนูนเขาก็ไมรูเร่ืองหรอก แตทางนี้
นอนรองไหอยูเมืองไทย นี่บอกนอนรองอยูตั้ง ๖-๗ คืนอะ 
 ถาถามวา ศัตรูมันทุบมันตีเราน่ี มันคงไมทุบตี ๖-๗ คืนตอเน่ือง 
แตเจาความโงทุบเอานี่ มันทุกขเจ็บปวดเปนไดตั้ง ๖-๗ คืนได
 โอโฮ ! พอถึงตอนน้ีแลวนึกวา มันเปนถึงขนาดน้ีเหรอ น่ีคือ มิจฉาทิฐิ 
ที่เลนงานทุบถองน้ําตานองหนา ศัตรูนาน ๆ จะเลนเราสักที หรือเลน
เราอยูหางเขาก็มาทําอะไรเราไมได เราเขาหองเราซะ มันจะมาปาหลัง
คงหลังคา จะยิงปนใสอะไรก็ตามเถอะ ถาเรานอนในมุมในหองดี ๆ 
ปลอดภัยก็ไมเจ็บตัว แตการมานอนเจ็บอกเจ็บใจวา เขาแยกวงกัน เขา
ไมใหความสุขเราครบทีมเหมือนกอน 
 นี่ถาเรามาศึกษายิ่งบวชมามันรูสึกวา ใครจะใหความสุขเราดี
เทากับตัวเราเองไมมี ถาเรามีสัมมาทิฐิแลว เราก็จะรักสงบ เราก็จะ
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ไม...ที่เปนอยางปจจุบันนี่ บวชแลวไมเคยคิดจัดปารตี้ บวชแลวไมเคยคิด
ไปสวิงกิ้ง  ถาไมบวชหรือสึกไปไมแน ! เพราะมันจัดกันจังเลยเจาสวิงกิ้ง 
เจาปารตี้นี่ เดี๋ยวเราไปทํางานทําการก็ถูกดึงถูกจูง เราก็พุงหัวเขาหาไอ
สถานพวกนั้นอะ ซึ่งตอนนี้เขาวา โดนดากันตรึมเลย 
 เรามานั่งคิดดู นี่เราไมโดนดา ไมโดนตอยหนา ไมโดนตบหนา ไม
โดนดําเนินคดี ไมตองเปนจําเลย นึกไมถึงเลยตอนนี้คนที่ดัง ๆ นักรองนัก
แสดงหันมาประกอบอาชีพทําอาหารเสริมถังชงถังเชา เดี๋ยวนี้โดนขอหา
โฆษณาเกินจริง โฆษณาเปนเท็จ ทําทาจะติดคุกติดตะราง ถูกปรับถูกจับ
ถูกกุมคุมขังกันหนักเลย
 ดังนั้น โชคดีจริง ๆ ที่ศัตรูเราไมขึ้นขี่คอขี่หัวเรา ลากจูงเราไปเธค
คลับผับบาร ไปปารตี้สวิงกิ้ง แลวไมตองวิ่งเขาบอนเขาบาร
 แหม ! ตรงนี้สวรรคโปรดจริง ๆ ที่เรารูจักใหความสุขตัวเองดวย
การอยูอยางสงบ ไมตองกระโดดโลดเตน ไมตองใหใครมาแสดงทาอยาง
นั้นอยางนี้ ซึ่งทาบางทาก็ทุเรศลูกตา แตเจาคนชอบเขาก็ชอบเปนบาเปน
หลัง แตเราถูกกลอมสั่งสอนมาใหมีสัมมาทิฐิ เชนเห็นวา พระพุทธเจา
ตรัสวา “คนรองเพลงมันก็เหมือนคนรองไห คนหัวเราะรวน ก็เหมือน
เด็กออนนอนแบเบาะ”
 ลองคิดดู เอ ! แลวเราไมตองรองไห ไมตองเปนเด็ก เราไมตอง
หัวเราะรวน เหมือนคนไมคอยสมประกอบ เจาพวกไปแลวหัวเราะแลวก็
ชอบกันเหลือเกิน เขาทําอะไรใหหัวเราะไดชอบแทบเปนแทบตาย แตเขา
ไมทําใหหัวเราะเริ่มเศรา เริ่มทุกข เริ่มฆาตัวตายกันเปนวรรคเปนเวร 
 นี่แหละมันทําใหเราเริ่มเห็นวา เราจะแสไปหาศัตรู ซึ่งมันคอยขึ้นขี่
หัวเรา ทําใหเราเห็นผิดเปนชอบ เห็นชั่วเปนดี เห็นกงจักรเปนดอกบัว จึง
ทําตัวเหมือนแมลงเมาบินเขากองไฟกันไป 
 ตามขาวเรายิ่งฟงยิ่งรูยิ่งลึก ยิ่งนึกวา ยังไงชาตินี้ตองพนมือ
มารตองพนมือศัตรูใหได ไมไดก็ตองระวังที่สุด จะอยูอยางนี้เพื่อ
ไมมีศัตรูที่รายกาจมาคอยทรมานเราตอไป.

โชคดีจรงิ ๆ ท่ีศัตรูเราไม่ขึ้นขี่คอขี่หัวเรา
ลากจูงเราไปเธคคลับผับบาร.์.. “

“
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โดย...พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)

  เรื่องคนแกโดนรังแกหรือวาเปนเรื่องไมรอบคอบ ไมติดตามให
เกิดกระจางแจง จึงเกิดการรับซับซอนทั้งเบี้ยชรา ทั้งเงินบํานาญรับอะไร
ตอบแทนตาง ๆ คาเยียวยาลูกตาย สามีตายเปนขาราชการก็ได 
 ทีนี้คนเปนพอเปนแมอายุ ๗๐-๘๐ ป ตองเรียกวา เมื่อกอนเรา
เคยวา “พอแมรังแกฉัน” คราวนี้นากลัวจะตอง “ขาราชการรังแกคน
แก” ไดหรือเปลา แตมองดูมันก็คงเปนทั้ง ๒ ฝาย 

ระกํา...คนแก
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 ฝายสะเพราหละหลวมของหนวยงานราชการ ท่ีวาบูรณาการกันดีแลว
ทําไมไมไดการ กลายเปนเรื่องสรางความสะเทือนใจใหคนแกกินไมไดนอน
ไมหลับ จึงตองเรียกวา “ขาราชการรังแกคนแก”  
 แตวาก็คงมีบาง ที่คนแกเลนไมซื่อ หรือลูกหลานคนแกเลนไมซื่อ คน
แกเองอาจจะไมไดกินไดใชเทาไหร ลูกหลานอาจจะเอาไปกินไปใช 
 เงิน ๗-๘ หมื่นคนแกหาใชหนี้ บางคนก็นอนติดเตียงแลว จะลุกไป
หาเงินท่ีไหนมาใชหน้ี มันก็ลําบาก ฝายทางขาราชการก็บอกเปนเงินท่ีไมควร
จะได แลวไปได ไมควรจะรับ แลวก็ไปรับ 
 มันก็ลําบากใจ จะวาราชการผิดฝายเดียว ก็คงไมเต็มรอย แตวาท่ีผิด
หรือไมผิดก็ไมรูละ ! แตไมมีการตรวจสอบ เรียกวาไมรอบคอบ ไมรัดกุม 
ก็นาจะเรื่องมีความไมขยันพอก็ได 

 นี่คนขยันก็อยูเปนสุข คนเกียจครานก็อยูเปนทุกข 
เขาก็ตําหนิติเตียน

คนขยันก็อยู่เป็นสุข คนเกียจครา้นก็อยู่เป็นทุกข์ 
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 เออแตมันมี ! เรื่องวา ถาเปนคนทั่วไปถาผิดพลาดก็ตองควักเงินตัว
เองจาย แตขาราชการไมมีควักเงินตัวเองจาย 
 นี่ชาวนาทํานาผิดพลาด จายคาปุยคาอะไรตาง ๆ ไป น้ํามงน้ํามันก็ตอง
จาย เจงก็ตองจาย แตนี่ขาราชการเขาบอกไมตองจาย 
 แตคิดวานาจะเปนบทเรียนที่ดีที่สุดแลวละ แตคราวหนา
ยังมีอีกมันนาจะยิ่งกวาพอแมรังแกฉัน หรือขาราชการรังแกคน
แก ตองเรียกกันวา ทําสงครามประสาท ใหคนแกกินไมไดนอนไม
หลับ เปนทุกขเปนรอนเห็นแตละคนใหสัมภาษณมองดูแลวนา
สงสารจริง ๆ รายที่ไมรูจริง ๆ คงมี แตรายที่ลูกหลานเอาไปกิน
ไปใชกัน แลวใหคนแกรับกรรม มันก็นาอเนจอนาถอยูเหมือนกัน 
 ยังไงก็ขอใหเปนสะเก็ดขาวประเด็นรอนสะกิดขาราชการอยาทําอะไร
แบบผิด ๆ พลาด ๆ อยาใหเกิดสงครามประสาทกับคนแกอีกตอ
ไปเลย ขอใหคนแกไดกินอิ่มนอนอุน ไมรูบาปแคไหนนะ ถา
เกิดทําใหคนแกช็อกตายข้ึนมาสักรายสองรายดวยเหตุอยางน้ีละก็แยแน ๆ  เลย
อยาทําเร่ืองสงครามประสาทใหคนแกกินไมไดนอนไมหลับ นอนระกําช้ําทรวง
จะเปนบาปเปนกรรมนะ เจริญพร.
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ระบบการเมืองคือเรื่องธรรมะ
ระบบการเมืองกับธรรมะ
  ระบบการเมืองนั้นเมื่อมองลึกลงไปในแงของธรรมชาติ หรือธรรมะใน
ชั้นของธรรมชาติแลว มันกลายเปนธรรมะที่เนื่องกันอยูทั้ง ๔ ความหมาย ขอ
นี้หมายความวา
  การจัดใหคนอยูกันเปนผาสุกนี้ มันเปนหนาที่ นี้เปนธรรมะในความ
หมายที่ ๓ ซึ่งเปนหนาที่
  แลวตองจัดใหถูกตองตามกฎหมายของธรรมชาติ จึงจะไมหลอกลวง
ถูกตามกฎของธรรมชาติ ที่เปนธรรมะในความหมายที่ ๒ คือ กฎของ
ธรรมชาติ
  แลวตองจัดโดยคนทุกคนซึ่งเปนตัวธรรมชาติ หรือถามีอะไรที่เนื่องกับ
คนก็ตองเกี่ยวของกันดวย แมแตพื้นแผนดิน มันก็อยูในพวกธรรมชาตินี้คือ 
ธรรมะในความหมายที่ ๑ คือ ตัวธรรมชาติที่มีปรากฏการณทั้งหลาย

โดย...พุทธทาส
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  ท้ังน้ี เพ่ือใหไดรับผลอันถูกตองตามกฎของธรรมชาติ ผลถูกตอง
ตามกฎของธรรมชาติ น้ีเปนความหมายของคําวา “ธรรมะ” ในประการท้ัง ๔
  การที่เอาธรรมะใน ๔ ความหมาย มาเปนเครื่องกํากับความหมาย
ของคําวา “การเมือง” นี้ เพื่อจะใหมันมีขอเท็จจริงอันแนนแฟน ถารูจัก
ธรรมะใน ๔ ความหมาย มาโดยแทจริงแลว ก็จะมองเห็นได แตนักการเมือง
ทั้งหลายในโลก ก็ไมเคยรูจักธรรมะทั้ง ๔ ความหมายนี้อีก ดังนั้น พอเรา
บอกเขาวา การเมืองนี้มันเปนเรื่องธรรมชาติ เพื่อธรรมชาติ โดยธรรมชาติ 
เขาเหลาน้ันก็หัวเราะฮา : “ทานพุทธทาสวาเอาเองอีกแลว” ก็ถูกแลว อาตมา
ก็ตองยอมรับวา วาเอาเอง เพราะคนอื่นเขาไมวา
  แตท่ีวา วาน่ี วาใหมันตรงไปตามกฎของธรรมชาติ โดยอาศัยธรรมชาติ
เปนหลัก เพราะธรรมชาติน้ันคือตัวธรรมะในความหมายหน่ึง กฎของธรรมชาติ
ก็ธรรมะในความหมายหนึ่ง หนาที่ตามกฎของธรรมชาติ ก็ธรรมะในความ
หมายหนึ่ง ผลที่จะไดตามหนาที่นั้น ก็เปนธรรมะในความหมายหนึ่ง
  ทีน้ี การเมืองนั้นมันเนื่องกันอยูกับธรรมะทั้ง ๔ ความหมาย เราจึงวา
การเมืองน้ันเปนของธรรมชาติ เพ่ือธรรมชาติ โดยธรรมชาติ เหมือนท่ีเขาชอบ
พูดกันนักวา ประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน 
แตแลวมันไมเห็นเปนอยางน้ันสักที เพราะวามันเปนประชาธิปไตยเก ไมอาศัย
ธรรมะ แลวประชาชนเหลานั้นก็ไมมีธรรมะ มันก็ไมมีประชาธิปไตยชนิดนั้น
ขึ้นมาได

“
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  ทีนี้ เราจะใหมันบริสุทธิ์ ใหมันเปนที่พึ่งได เราก็ตองศึกษาไปในทาง
ท่ีมันเปนของจริง จึงใหนึกถึงธรรมชาติ ซ่ึงเปนของจริงย่ิงกวาส่ิงใด เราจึงตอง
พูดวา การเมืองของธรรมชาติ มันจริงกวาการเมืองของมนุษยคือของ
คนที่ประกอบดวยกิเลส การเมืองเพื่อธรรมชาตินี้มันจริงกวา : เพราะ
มันเปนไปตามกฎของธรรมชาติ จะมาเปนของคนไมได เวนไวแตจะพูด
กันอยางสมมติ แลวมันก็ตองโดยธรรมชาติ คือ โดยกฎธรรมชาติอัน
เฉียบขาด แตโดยน้ํามือมนุษยนี่มันเปนเรื่องสมมติ หลอกเด็ก หรือ
พูดกันอยางคนที่มีความรูสึกเหมือนกับเด็ก

เปรียบเทียบการเมืองที่มนุษยกับธรรมชาติจัด
  ทีนี้ลองเปรียบเทียบ ดูการเมืองที่มนุษยจัด การเมืองของมนุษย 
เพื่อมนุษย โดยมนุษยกับการเมืองของธรรมชาติ เพื่อธรรมชาติ โดย
ธรรมชาตินี้ อันไหนจะนาบูชา วาอยางนั้นดีกวา นาบูชายิ่งกวากัน ทุก
คนก็มองเห็นอยูแลววา การเมืองของมนุษยนี้ยิ่งสกปรกลงไปทุกที ใคร ๆ 
ก็มองเห็นอยูแลว เปรียบเทียบดูวา คนกับธรรมะนั้นมันตางกันอยางไร ? 
หรือจะดูวา สันติภาพในโลกของคน กับสันติภาพในโลกของ
ธรรมชาติน่ัน มันตางกันอยางไร ?
  เดี๋ยวนี้ เรามีการศึกษา ชนิดที่เหินหางจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์เหิน
หางจากธรรมะ หรือจากศาสนา ไกลออกไป ๆ เพราะวาตกอยูใตอํานาจ
กิเลส คือ ความตองการประโยชนนั่นเอง ดังนั้น นักการเมือง เมื่อ
บัญญัติอุดมคติการเมือง หรือแมแตบทนิยามของคําวา “การเมือง” 
กับบัญญัติถูกตองและสวยหรู แตพอถึงคราวปฏิบัติกันเขาจริง มัน
กลายเปนของสกปรกไป““

...การเมืองของธรรมชาติ มัน
จรงิกวา่ การเมืองของมนุษย์
คือของคนท่ีประกอบด้วย

กิเลส...
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  การศึกษามันไมทําใหคนอยูในรองในรอยของความถูกตอง 
หรือบริสุทธิ์ได อยากจะใหนึกถึงไวสักอยางหนึ่ง เพื่อไมเขาขางไหน วาการ
ศึกษาที่จัดกันอยูนี่ มันจัดใหขบถตอธรรมชาติ ใหขบถตอความจริง ใหขบถ
ตอความถูกตองยิ่งขึ้นไปทุกที คนเขาก็จะพูดวา “ทานพุทธทาสนี้ดาเรื่อย 
ดาตลอดเวลา” ก็ตองยอมรับขอนี้ เพราะพูดออกไปตรง ๆ จริง ๆ อยางนี้ 
มันไปอยูในรูปของคําดาคนที่ไมจริงหรือไมตรง
  เด๋ียวน้ี เขาจัดการศึกษากันแตชนิดท่ีจะไปเปนเคร่ืองรับใชการเมือง
สกปรก ไมใชการศึกษาอิสระ ไมใชการศึกษาเพ่ือธรรมะ ไมใชการศึกษา
เพื่อพระเจา หรือเพื่อนิพพาน เขายิ่งจัดการศึกษาเพื่อไปเปนเครื่อง
มือของการเมืองอันสกปรกยิ่ง ๆ ขึ้นทุกที
  แมวาการศึกษาสวนใหญเปนเร่ืองอาชีพ ก็เอาเหตุผลทางการเมืองเขาไป
แทรกเสียในวิชาชีพ บีบบังคับวิชาชีพ หรือวิชาอะไรก็ตาม ใหคลอยไปตาม
วัตถปุระสงคการเมืองเสมอ อยางน้ีมันเปนการจัดการศึกษาตามอํานาจของ
กิเลส ยิ่งศึกษาก็ยิ่งเกลียดพระเจา จนกระท่ังไมมีพระเจาเหลือ นี่หมายถึง
พวกทีมี่พระเจา โดยเฉพาะพวกฝร่ัง เขาไมมีพระเจา เกลียดพระเจา จนกระท่ัง
ไมมีพระเจากันสวนมากแลว เพราะการศึกษานั่นเอง ถึงแมพวกคนอื่น และ
เปนพวกที่ถือพระเจา ก็เหมือนกันอีกนั่นแหละ การศึกษาที่เขารับกันขึ้นมา
ใหมนี้ มันทําใหเกลียดพระเจา จนพระเจาไมมี น่ีขอใหนึกดูใหดีวา เรามีการ
ศึกษาชนิดไหนกัน ?
  จะยกตัวอยางท่ีเห็นไดงาย ๆ แมแตสําหรับลูกเด็ก ๆ กันสักอยางหน่ึง
เปนเครื่องเปรียบเทียบดวย คือวาเดี๋ยวนี้จัดการศึกษา ใหมีการศึกษา 
พอมีการศึกษาถึงที่สุดแลว ยังโงไปเปนทาสของยาเสพติด
  ชวยยั้งคิดสักหนอย ใหถึงความหมายที่แทจริง วาปจจุบันนี้ มีการ
ศึกษาที่กาวหนา ก็จัดไป จัดไป จนในที่สุด ไปเปนทาสของยาเสพติด แลว
ไมมีใครโทษผูจัดการศึกษาเลย ก็ไปโทษคนที่ผลิตและขายยาเสพติด จัดตั้ง
ขายงานกันเปนการใหญทั่วโลก เพื่อจะปราบปรามคนผลิตยาเสพติด และ
คนขายยาเสพติด แลวก็ไมสําเร็จสักที แตนี้เราจะชี้ในขอที่วา ทําไมไมไป
โทษความโงของตัวเอง ที่จัดการศึกษาชนิดที่เด็กเรียนแลวไปบูชายาเสพติด
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  ทําไมการศึกษาในสมัยที่อาตมาเปนเด็ก เด็กกลัวยาเสพติด ? พอ
ออกชื่อ ยาฝน กัญชาแลว ก็นึกแขยง นึกสยองหัว ไมอยากเห็น ไมอยากดู 
ดวยซ้ําไป แลวสมัยนั้น กัญชาก็ดี ยาฝนก็ดี มีทั่วไป หาไดโดยงาย ขายโดย
เปดเผย ก็ไมมีใครติดยาเสพติดมากเหมือนเดี๋ยวนี้ ที่หาม ที่ปองกัน หรือ
ที่จับกันเปนการใหญโต มันก็กลับยิ่งมีคนติดยาเสพติดมากขึ้น ๆ ลวนแต
เปนนักเรียน นักศึกษา มาแลวทั้งนั้น
  นี่ตองดูวา การศึกษามันเปนอยางไร ? การศึกษาแบบกอน
ทําไมเด็กจึงกลัวยาเสพติด ? การศึกษาแบบนี้ทําไมเด็กจึงบูชายา
เสพติด ? แลวคนก็ไปมัวแตลงโทษคนทําข้ึนหรือคนขายยาเสพติด ไม
ลงโทษความโงของตัว ถามองดูขอนี้ถูกตอง เขาใจและยุติธรรมดี 
เราก็จะเขาใจเรื่องการเมืองตอไปไดเปนอยางดี
  การศึกษาสมัยน้ี จัดไปดวยความโง ย่ิงศึกษาย่ิงเห็นแกตัว คนที่
เคยสังเกตมาแลวจะฟงออกทันที วาคนสมัยนี้เห็นแกตัวมากกวาคน
สมัยกอนซึ่งการศึกษายังไมเจริญ สมัยกอนคนไทยเรา การศึกษายัง
ไมเจริญ มีวัฒนธรรมเดิม ๆ เปนเครื่องอิงอาศัย คนไมเห็นแกตัวมาก
เหมือนเดี๋ยวนี้ คนเห็นแกผูอื่นมากยิ่งกวาเดี๋ยวนี้ การศึกษาในโลก
ปจจุบันทั้งโลกเลย ยิ่งจัด คนก็ยิ่งเห็นแกตวั
  มองไปอีกทางหนึ่ง ยิ่งจัดการศึกษา ก็ยิ่งหลอกลวงกัน ดวยการจัด
องคการบังหนาตาง ๆ แมที่สุดองคการเพื่อสันติภาพ มันก็หลอกลวงและ
บังหนา ซอนเรนอะไรไวภายใตนั้น และพิสูจนไดชัดวา มันไมเคยทําให
มีสันติภาพ มันกลับเปนชองทางใหยื้อแยง ใหถกเถียง ใหอะไรกันยิ่ง
ขึ้นไปอีก แลวก็ชาติที่มีอํานาจ ก็ควบคุมองคการเหลานี้อยูนั่นเอง เราก็
ร่ํารวยดวยองคการนานาชนิด หลายสิบ หลายรอย รูปแบบ แตเพื่อการ
หลอกลวง ไมใชเพื่อมีสันติภาพ นี่ธรรมะอยูที่ไหน ? พระเจาอยู
ที่ไหน ? ในการศึกษาอยางนี้

...เด๋ียวน้ีจัดการศึกษา ให้มีการศึกษา 
พอมีการศึกษาถึงท่ีสุดแล้ว 

ยังโง่ไปเป็นทาสของยาเสพติด...
““ ““
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ธรรมโฆษณของพุทธทาส เรื่องธรรมะกับการเมือง, ลําดับที่ ๑๘.จ บนแถบพื้นสีแดงเรื่องที่ ๓ พระเจาคือ
ยอดสุดของนักการเมือง. บรรยายวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๙๑๙, หนาที่ ๑๒๕-๑๒๓.

  ทีนี้  ยิ่งจัดการศึกษาอยางแบบนี้ มันก็ยิ่งออกชื ่อพระเจาดวยจิตที่
หลอกลวง บางคนจะฟงไมถูก ขอพูดซ้ําอีกทีหน่ึง วาย่ิงจัดการศึกษาชนิดน้ี คน
จะยิ่งออกชื่อพระเจาดวยจิตที่หลอกลวง คือปากพูดออกไปวา “พระเจา” นี่ 
แตในจิตแท ๆ มันคดโกงตอพระเจา ไมไดเชื่อพระเจา ไมไดถือพระเจา ไมได
อะไรหมด
  ในคัมภีรของพวกที่เขาถือพระเจา เชน คัมภีรคริสเตียนนี้ เขายังเขียน
ไวชัด ย้ําไวมากวา “อยาออกช่ือพระเจาเฉย ๆ” คือปากออกชื่อพระเจา แต
ใจไมรูวาอะไร ไมไดเคารพพระเจา ไมไดตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําของพระเจา 
อยางนี้เขาเรียกวา ออกชื่อพระเจาเฉยๆ ออกชื่อแตปาก เขาก็หาวามันใชไม
ไดคือมันผิด เดี๋ยวนี้คนมันยิ่งกวานั้นอีก มันไมใชออกชื่อพระเจา
เฉย ๆ  มันออกช่ือพระเจาดวยจิตท่ีมันหลอกลวง จะตบตาพระเจา 
จะตบตาคนทุกคนที่ถือพระเจา
  ยิ่งจัดการศึกษา ก็ยิ่งเปนนักการเมืองที่โกหก หลอกลวงพระเจา 
นี่ยอมใหเขาดาวา เราพูดราย เปนคนปากราย เพราะมันเปนความจริง 
ที่ตองเอามาพูดกันใหรูเรื่องเสียที วาการศึกษาที่จัดอยูในโลกเวลานี้มัน
มีแตอยางนี้ทั้งนั้น มันก็เลยไมมีพระเจา แลวก็ไมรูวา พระเจาอยูที่ไหน
  ทีนี้ พอเราจะบอกวา พระเจาเปนยอดสุดของนักการเมือง เขาก็ฮาปา
กันใหญ เราก็ยอมรับ แตแลวก็จะขอพูดกันตอไป วาพระเจาน่ีเปนยอดสุดของ
นักการเมืองอยางไร ท้ังน้ีโดยความหวังวา ถาพูดไปจนเขามองเห็นขอเท็จจริงอัน
น้ี วาพระเจาคือยอดสุดของนักการเมืองแลว เขาก็จะพากันเช่ือฟงพระเจา คือ
นักการเมืองท้ังหลายจะเช่ือฟงพระเจา จะเอาอยางพระเจา หรือคือวา จัดการ
เมืองตามรูปแบบของพระเจา ซ่ึงเปนของจริงและไมเคยเปล่ียนแปลงตลอด
ทุกยุคทุกสมัย นี่อุตสาหเอามาพูดทั้งที ก็โดยหวังอยางนี้.

อ

“อย่าออกช่ือ
พระเจ้าเฉย ๆ”
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ปริศนาธรรมไทย
“ชุดกายนครสอนธรรม”

โดย...พระอาจารยเพิ่ม ภาสุโร

 เจริญธรรมทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เรามาศึกษาจาก
ภาพปริศนาธรรมไทยโบราณ ตอจากครั้งที่แลว กลาวตอไปวา

ภาพที่ ๑๖

๔
(ตอจากฉบับที่แลว)
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 อุปมาไววา ความจริงปุถุชนสวนใหญไมเห็นโลก หรือเรียกวา 
ไมเห็นความทุกขที่รุกไลเขามา
 น่ีขอใหเรามองดูภาพในวงกลมทางซายมือเราน้ี ซ่ึงมีบุคคล ๔ คน ที่
อยูภายในนี้ นี่แสดงถึงอาการที่บุคคลอยูในความวายเวียนตลอดเวลา 
 น่ันคือ เวียนไปสูความเกิด–แก–เจ็บ และความตาย ไมวาหญิงหรอืชาย 
ไมมีพน ภาพลักษณะน้ีคอนขางจะซ้ําบางเพ่ือย้าํความเขาใจ ทานผูอานท้ังหลาย
 ทีนี้ เรามาดูในสวนภาพวงกลมทางขวามือนั้น มีปลาอยูขางใน นี่
หมายความวา แมบุคคลจะวายเวียนอยูในความทุกขซ้ําแลว ซ้ําเลา
ก็ยังไมรูสึกตัว เพราะมีแตความลุมหลงตลอดเวลา เหมือนเห็นงูเปน
ปลา จึงวนเวียนไปมาในความทุกข มันรุกมาตลอดก็ไมรูสึกตัว 
 นี้ผลอันเกิดจากอวิชชา ดวงตาโงคอนขางมาก จึงเปรียบเทียบวา 
เหมือนปลาที่มันอยูในน้ํา แตไมรูจักน้ําเลย
 ทีนี้ เรามาพิจารณาใหลึกซึ้งสักหนอยวา ปลามันอยูในน้ําก็จริงอยู 
แตก็นั่นแหละตามันติดน้ําอยู จึงมองไมเห็น ไมรูสึกอะไรเลยวา ตนกําลัง
อยูในน้ํา 
 นี่มันก็แปลกเหมือนกันทานทั้งหลาย ลักษณะนี้มันเปนสํานวนทาง
ธรรมที่ลึกซึ้งมาก เราตองการชี้ใหเห็นวา  คนเราอาศัยอยูบนบก เมื่อมอง
ลงไปก็เห็นปลาอยูในน้ํา แตปลามันไมเห็น
 นี่หมายความวา ที่แทจริงนั้น ปลามันก็เกิดในน้ํา เจริญเติบโตในน้ํา 
สนุกสนานในน้ํา  ตื่นเตนระทึกใจอยูในน้ํา แมแตที่สุดก็ตองตายในน้ํา 
 แตแปลกวามันไมรูจักน้ํา เหมือนสํานวนของนักปราชญที่กลาววา 
“นกไมเห็นฟา  ปลาไมเห็นน้ํา  หนอนไมเห็นคูถที่ดูดกิน”
 นี่ดวยฤทธิ์แรงของอวิชชา มันมากําบังไวหมดทานทั้งหลาย
 อีกในแงหนึ่ง ในภาพนี้ ปราชญทางธรรมตองการแสดงวา น้ํากับ
บนบกมันติดกันอยูแท ๆ แตปลาก็ไมรูเรื่อง เมื่อเปนอยางนี้ จะมารูบนบก
ไดอยางไร 
 ตามภาพตนหญานี้มันอยูบนบก และตรงนั้นก็ติดอยูกับน้ําตอเนื่อง
กันดวยเสนริมน้ําบนบก มันเนื่องเดียวกัน
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 แตอนาถใจไมรูเร่ืองเลย ลักษณะน้ีไมตางอะไรกับปุถุชนคนธรรมดา
สามัญท่ัว ๆ ไปที่ไมรูจักอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ไมรูจักขันธ ๕ ไมรู
จักโลกธรรม ยังไมรูจักกามคุณที่เรารอนทําใหนอนไมหลับ
 สิ่งที่ตนเองเกี่ยวของซึ่งตอนนี้มันพร่ังพรูอยู คือ มากมาย
ดวยความทุกข มันรุกเขามาสารพัดอยาง เรียกวา ปุถุชน คนหนา
ดวยความโง หลงดวยกิเลส มากดวยความทุกข มันลุกไหมตลอด
เวลาก็ไมรู 
 นี่แหละเรียกวา อยูดวยอวิชชา ตองมาเวียนวาย ตาย
เกิดแลว ๆ เลา ๆ โงเงาสิ้นดี
 คุณประไพ  เอครพานิช  ไดเขียนสรุปเปนบทโคลงในเรื่องนี้ไววา

  นก    ใหญบินผานกวาง     อากาศ
  ไม    นึกนภาสะอาด     อองแจง
  เห็น    หาคูเคียงกราด        กกพลอด
  ฟา    ฟองสกุณาแรง     แรงริ้วครา, มลาย

   ปลา      สวายวายแหวกแวง    วนเวียน
  ไม         ขยาดชีพหันเหียน    หดเหี้ยน
  เห็น         เบ็ดเกี่ยวเหยื่อเพียร-  พากหุบ
  น้ํา          นิ่งไหลลึกเพี้ยน    ผุดพนปลาตาย

  หนอน     หลายหลากปวน  เปรมปรีดิ์
  ไม         คลื่นเหยีนคลุกคลี    คูถเหนา
  เห็น         อวนอ่ิมพวงพี     ผาสุก
  คูถ      เพิ่มตางเริงเรา     รอบแลวอีกเยือน

  ไสเดือน   ดําดุมดน   ชอนดิน
  ไม       เบื่อที่ตองกิน    กัดกอน
  เห็น       ซุกรุกใตหิน     แหงแฉะ
  ดิน         เกาใหมใฝปอน    ไปรูวาตาย
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  ขยายภาพสิบหกนี้     ปุถุชน
  มองโลกไมเห็นหน     แหงหลา
  ความหลงโงทุกขทน    ทวมทับ
  เกิด,  แก,  เจ็บ, ตายกลา     กระนี้ไซรใชไหม ?

  ใชไกลบกกับน้ํา     แนบชิด
  พระนิพพานหางติด     ตอหนา
  เลิกหลงอวิชชาสะอิด     สะเอียนเถิด
  โลกุตตร,  พนโลกียถา     ถนัดรูปฏิบัติธรรม

ภาพที่ ๑๗

 ทานอุปมาไววา ความติดและความจม ของชีวิตของคนเรา
 นี้มักจะเกิดขึ้น ถาไมเดินตามรอยบาทพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 
 ภาพครึ่งบนมีชางสารจมเลน ขึ้นไมได 
 สวนภาพครึ่งลางนั้นมี คนสวมชฎา ๒ คน เลื่อยไมอยู 
 ภาพลักษณะนี้เปนการกลาวถึงชีวิตของบุคคลที่ดําเนินชีวิตไปดวย
ความหลงและความยึดม่ันถือม่ัน มีแตความกระสันอยากอะไร ๆ ดวยอุปาทาน 
 งานทุกประเภท สิ่งของทุกอยาง ความเบา ความวาง
ไมมีเลย มักเปนแตตัวกู ของกูตลอดไป ในลักษณะนี้เรียก
วา ติดหลมจมเลนจนถอนไมขึ้น
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 สวนภาพขางบนน้ัน คือ ความจมอยูในทุกข ชีวิต
ปุถุชนทุกคนมักเปนแตอยางนี้ เหมือนชางที่จมอยูใน
เลน ยิ่งขยับยิ่งจม จนขึ้นไมได เพราะชางตัวมันใหญ
หนักมาก ไมรูจะทําอยางไร แกไขวิธีไหนถึงจะขึ้นพน
ได เพียรพยายามขยันดิ้น ยิ่งดิ้นยิ่งจมตอไปอีก โอ ! 
อนิจจานาสังเวช
 และมีอุปมาอีกอันหนึ่ง เหมือนเลื่อยติดไม อยางภาพที่เห็นอยู
นี้ สองคนเพียรพยายามเลื่อยไมแรก ๆ พอเลื่อยได พอผานไปสักครู
หนึ่งดึงไมไหวแลว มันเหนียว มันแข็ง มันแนน มันติดอึดอัด ๆ แทบ
จะรองไห มันไมไหวจริง ๆ เอาเทายันก็แลว ใชแรงจนสุดกําลังก็แลว 
ขยับไมไดเลย
 แตถาตรงกันขามสําหรับผูมีปญญามานั่งดูอยางสบายอารมณ 
แลเห็นสัจจะความจริงของชีวิตอยางในรูปน้ี และภาพถัดมามีคนยืนอยู 
 ทานเปนพระโยคาวจรผูมีญาณปญญา ทานรูแจมแจงในชีวิตท่ี
เก่ียวของในอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา และรูรูป  เวทนา สัญญา  สังขาร 
และวิญญาณ พรอมท้ังอภิชฌาและโทมนัสได ถอนได ชีวิตจิตใจจึงอิสระ
 จึงยื่นมือทั้ง ๒ แสดงอาการกิริยาบอกวา อยาทําอยางนั้นเลย 
อยายึดม่ันถือม่ันอยางน้ันเลย มันกอเหตุแหงความทุกขหาท่ีส้ินสุดมิได 
มา ๆ มาอยูอยางเราสิไมมีปญหา
 ผลปรากฏวา ปุถุชนไมเห็นดวย ไมยอมปลอยละวางในกิเลส
ตัณหา จึงตองตกหลมจมเลนตอไป อยางที่เรียกวา หาที่สิ้นสุดมิได
 สวนภาพคนที่เลื่อยไมสวมชฎานั้น หมายถึง บุคคลชั้นสูง เชน 
เจาพระยา มหากษัตริย  หรือขาราชการยศตําแหนงสูง นักธุรกิจที่ยิ่ง
ใหญ พอคา ประชาชนคนทั่วไป ก็ติดอยูในลักษณะเดียวกัน ที่เรียกวา 
ติดหลมจมเลนดวยกันทั้งสิ้น ไมมีเลย คนฐานะไหนอยางไรจะพนไป
ได นี่ตนเหตุเพราะอวิชชาแท ๆ ทานทั้งหลาย
 คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนสรุปในเรื่องนี้เปนโคลงไววา
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   นําภาพสิบเจ็ดแจง     จูงใจ
  อุปพัทธเพื่อขานไข      ขุนขอ
  จริงเท็จเด็ดดังใด   ดับเหตุ
  ความติดตามจมนอ    เนื่องนอมสังขาร ฯลฯ
   ทานขานสารติดตอง  ตมเลน
  รางใหญยากยิ่งเบน   เบี่ยงพน
  ดิ้นสุดดูดดึงเอน   เอวอก
  เปรียบโมหมึนเมาตน   ติดตอนรอนหลง
   บรรจงประจักษจี้  จุดชน
  มวลมากยากดีจน   จัดจาน
  เฉพาะพวกชฎาบน   สวมใส
  เทียบเทพราษฎรฤคราน  คล่ังไคลครวญคะนึง
   รําพึงเพียรภาพพอง  พังพัน ทั่วนา
  ชาวไรชาวนาอนันต   นึกนอม
  อึดอัดอีกจาบัล   แบกทุกข
  เสมือนเล่ือยบิดติดพรอม  พวกไมเหนียวแข็ง
   แกรงกลายืนนั่งทา  ทบทวน
  กระจางปญญาจบ   แจมแจง
  ดูงูอีกปลาพบ    พานแน  ใจนา
  องคพระโยคาวจรแยง  หยั่งแลวเริงรมย
   เลิกงมชมเลี้ยงไก  ไฟบูชา
  ยื่นหัตถทั้งซายขวา   ขีดเสน
  บอกบวกแบบแบสา-   มารถมอบ
  ทางที่ดีหลีกเรน   หลากรอนวัฏฏะลวง.
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ภาพที่ ๑๘

 ทานอุปมาเกี่ยวกับปุถุชน คือ บุคคลที่เกลียดธรรม 
 เขามีพฤติกรรมอยางไร ในภาพนี้ปรากฏวา 
 มีฆราวาส ๑ คน  มีบรรพชิต  ๓ รูป ตางมีอาวุธอยูในมือ คือ ดาบท่ี
คมกริบ และมายืนลอมพระพุทธรูป ท่ีอยูตรงหนาซ่ึงเปนตัวแทนธรรมะ 
 คือ ท้ัง ๔ ชีวิตน้ีมีอาการจะประทุษราย พระพุทธรูป น้ีเปนหมายความ
วา จะทําการประทุษรายพุทธธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจา  คือ พระ
ธรรมและวินัย ซึ่งเปนมรดกธรรมที่ล้ําคา แตเพราะเหตุแหงความหลง
อยางรุนแรงจึงเกลียดธรรมะ ไมเห็นคุณคาของธรรมะ จึงหากลอุบาย
ตาง ๆ  นานา เพ่ือทําลายพระพุทธศาสนา และท่ีนาสังเกตน่ันคือ ในจํานวน  
๔ คน มีบรรพชิต ๓ รูป มีคนธรรมดาเพียงคนเดียว
 ตรงนี้นาคิด ทําไม...จึงเขียนคนเกลียดธรรม ใหบรรพชิต
มากถึง ๓ รูป ฆราวาสแคหนึ่ง
 มีผูใหความเห็นวา บรรดาผูเกลียดธรรมดวยกันแลว มีบรรพชิต
มากกวาฆราวาส คือ ฆราวาสเขายังไมรูอะไรมากนัก เขายังมีศรัทธาอยาง
ออนโอนอยู ท้ังมีความละอายตอความช่ัว และกลัวตอบาปคอนขางมากกวา 
แตบรรพชิตหรือนักบวชหลายตอหลายรูปไมจริงจังตอธรรมเลย ไมสมกับ
ที่ปฏิญาณตนเขามาบวชเลย 
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 คําปฏิญาณที่วา สุจิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตังฯ 
 แปลวา เราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาคเจา ผูหางไกล
จากกิเลส ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง แมปรินิพพานไปนานแลวฯ 
และเปนไปเพื่อการทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ เทอญ.
 นี่คือ การปฏิญาณในวันแรกที่เขามาบวช มาบวชเพื่อรับมรดก
ธรรม มาบรรเทากิเลส เปนไปเพื่อสิ้นกิเลส ตัณหา อุปาทาน นี้งาน
สําคัญอยูตรงนี้
 แตปรากฏวา บรรพชิตยุคปจจุบันนี้ หลงลาภสักการะมีจํานวนมาก 
เรียกวา ลุมหลงวัตถุกามสารพัดอยาง จึงทํากลอุบายหลาย ๆ อยาง เพื่อ
เจตนานั้น ๆ ของตนเอง
 บางทีอาบัติปราชิก–สังฆาทิเสส หรือขอไหน ๆ ไมกลัวแลว อาการ
ลักษณะอยางน้ี น่ีคือ การประทุษรายพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
คือ การทําลายมรดกธรรมของพระพุทธเจา  ทานทั้งหลาย
 กลาวตอไปวา บรรพชิตหลายรูปมีความเขาใจวา ไดบวชเรียนมา
จนจบหมดแลว ไมเห็นไดอะไรที่ตรงไหน เลยเบื่อหนายตอธรรมวินัย จึง
กอนิสัยแข็งกระดางตอศาสนา จึงอาศัยผาเหลืองหาลาภสักการะตาง ๆ  นานา
 สวนมากพระเปนอยางนี้ แตสวนฆราวาสเปนอยางนั้น ดวยเหตุนี้ผู
ที่เกลียดธรรมะดวยกันแลว จึงมีมากในหมูพระ และมีนอยในหมูฆราวาส 
ดวยเหตุนี้แหละเขาจึงเขียนภาพเปนพระ ๓ เปนฆราวาส ๑ ทานทั้งหลาย.
 สรุปความวา นี้คือพวกมิจฉาทิฐิ ที่กําลังเกลียดธรรมะ เกลียด
ธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมสนใจ ไมแยแสตอธรรมะ ไมรู
วาพระธรรมนี้เปนที่พึ่งอันสูงสุดสําหรับชีวิตมนุษย  และเปนแนวทาง
แหงความอยูรอดของตน กลับเกลียดเสียอีก 
 ทั้งหมดนี้เปนเพราะอํานาจของอวิชชา และอํานาจของความหลง
อยางสูงสุด ถึงเปนแบบนี้นาสังเวชจริง
 ดังที่กลาวมาแลวตามลําดับเนื่องมา นับตั้งแตความหลงเลี้ยงไก 
หลงบูชาไฟ หลงเห็นงูเปนปลา และหลงเวียนวายในวัฏฏะสงสาร เรียก
วา เปนปลาที่ไมเห็นน้ํา 
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 จนกระท่ังมีชีวิตที่จมเหมือนชางตกหลมจมเลน เรียกวา 
มีชีวิตที่ติดขัดเหมือนเลื่อยติดไม ประมาณน้ัน เกิดความ
ผิดพลาดไดมากมาย โดยไมทราบความวา เปนมิจฉาทิฐิ
 คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนสรุปเปนโคลงในเรื่องนี้ไววา

   ลวงเลยสิบแปดจอง  ภาพจรัล ผานมา
  ทานมุงมิจฉาอนันต   นี่นี้
  ปุถุชนไมสนธรร-   มาทิตย
  ถือมีดครบหัตถชี้   ชาติชั้นอันธพาล
   สามทานภิกษุผู  ครองกาสา-วพัสตรนอ
  หนึ่งบุรุษฆราวาส   มุงหนา
  ทั้งสี่เกลียดพุทธฎีกา   สอนสั่ง
  สรุปเรื่องแตตนถา   ถนัดรอยประยุกตความ
   ทั่วคามคฤหัสถวา  วุนงาน
  อาชีพเลี้ยงลูกหลาน   หลากลน
  ยังจิตศรัทธากาล   ประกอบ กุศลแล
  กราบจตุปจจัยตน   แตงนอมตามมี
   อลัชชีกักขฬะลวน  ราคี  พระ 
  ประพฤติผิดติดพิธี   เถื่อนกลา
  สมเด็จพระชินสีห   รับสั่ง
  ศาสนเสื่อมใชดินฟา   อนาถโอสาวกปลอม.

9
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ภาพที่ ๑๙

 ภาพนี้อุปมาของสัตบุรุษ คือ ผูชอบธรรมะ หรือที่เรียกวา 
ผูมีสัมมาทิฐิ
 ในลําดับตอไปนี้ถือวาเปนภาคใหม คือ ตรงกันขามที่ผานมาทาน
ทั้งหลาย เรียกวา เริ่มตนดวยสัมมาทิฐิ ที่มีความชอบใจในธรรมะ พอใจ
ในธรรมะ เหมือนไดแกว ๓ ดวงอยูในมือ ถือสัมมาทิฐิ หรือมณฑปนั้น
คือ ตัวแทนธรรมะ เพื่อนํามาชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ มุงหลุดพนสูมรรคผล
นิพพาน จากการเริ่มตนดวยการสนใจธรรม เรามุงศึกษาแนวทางพุทธ
ธรรม เพ่ือนํากายจิตสูสัมมาทิฐิ จึงกอใหเกิดอาการงดงามอยางแจมแจง 
หรือเขาใจอยางถูกตองดีแลว จึงมีการสูภาคประพฤติปฏิบัติที่เปนไป เพ่ือ
บรรเทา ลด ละกิเลสตัณหา อุปาทาน เรียกวา การงานถึงท่ีสุดแหงทุกข
อยางตลอดสาย
 ปรากฏวา ในหมูพุทธบริษัท เชน ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
๔ พวกเหลานี้ เปนผูไดรับประโยชนจากธรรมอยางยิ่ง และพอใจธรรมะ
อยางยิ่ง จึงมีอาการนอบนอมศรัทธาตอแกว ๓ ดวง คือ ศีล สมาธิ 
ปญญา 
 นี้มีภาพ ๔ คน อีก ๒ คน เขาเขียนไวเห็นราง ๆ  นั้นเปนพวกพุทธ
บริษัทที่ตอทายจากบรรพชิต เขาเหลาน้ันจะคิด จะพูด จะเก่ียวของอะไร 
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ตองเปนเพื่อสัมมาทิฐิเทานั้น เรียกวา ดําริชอบที่ประกอบดวย
หลักพุทธธรรม ตามแนวทางเพื่อถึงที่สุดแหงทุกข เชน
เดียวกัน
 คุณประไพ  เอครพานิช ไดเขียนสรุปในเรื่องนี้เปนโคลงไววา

   ทนุถนอมภาพสิบเกา  สัมมา-ทิฏฐิเอย
  เริ่มตนดวยแกวปรา-   กฎเรา
  สามดวงเดนภควา   มณฑป
  บริษัทส่ีกมเกลา   กราบเขาสูธรรม

   สําเหนียกในตั้งตน  แนวทาง
  ดับทุกขคือความวาง   วางไว
  แมยังจะเลือนราง   แรกริ  อยูเฮย
  เฝามุงมองเขมนไซร   สูแผวพระนิพพาน.
 
ภาพที่ ๒๐

 ทานผูอานทั้งหลาย ภาพนี้ความหมายถึง การรับเอาธรรมะ
ไปศกึษาพิจารณาใหแจมแจง  ไมพลิกแพลงไปสูมิจฉาทิฐิ มุงดําริ
ชอบนี้เปนตน จนเขาที่ไดดีแลว
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 ตอมาก็ลงมือปฏิบัติเพื่อมักนอย เพื่อสันโดษ ปฏิบัติเพื่อวิเวก เพื่อ
ความสํารวมในอินทรียทั้งหลาย–เพื่อความไมประมาท–เพื่อความเจริญ
ในศีล–เพื่อความเจริญในสมาธิ–เพื่อความเจริญในปญญา–เพื่อความ
เจริญญาณทัศนะ-และเพื่อวิมุตติหลุดพนสูมรรคผลนิพพาน–เพื่อเจริญ
ในสมาธิ-เพื่อความเจริญในปญญา–เพื่อเจริญญาณทัศนะ–และเพื่อ
วิมุตติหลุดพนสูมรรคผลนิพพาน กาลสืบไป เปาหมายอยางนั้น
 ในภาพนี้มีเขียนเปนบรรพชิตถือตาลปตร กําลังจาริกไป
สูที่สงัดเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมดังกลาว ไมมัวเมาลุมหลงใน
โลกียะอีกแลว 
 เมื่อแจมแจงวา เปนเหตุแหงความทุกขมาก ลําบากใหญ
อะไร ๆ  ก็มีแตปญหา  เจาฟา ประธานาธิบดี เศรษฐี ชนช้ันวรรณะ
ไหน ฐานะใดก็ยังตองประสบพบกับความทุกข จึงเบ่ือระอาฐานะ
อยางนั้น จึงมุงสูสมณะเพศ เพื่อบรรเทาลด ละกิเลส มุงสราง
เหตุสูมรรคผลนิพพาน ตามรอยบาทพระศาสดา แนวทางพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ประเสริฐกวา
 คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนสรุปเปนโคลงไววา

   อันการปฏิบัติพรอม    บําเพ็ญ
  มีพระธรรมซ่ึงเปน   หลักหมั้น
  ตั้งจิตเพราะเหตุเปน   หวงโหด
  ตาลปตรกางกะชั้น-   ชิดกาว จรลี

   ดังยี่สิบรูปล้ํา   ปฏิมา พระเลอ
  ประทับเดนชัดปรา-   กฏแลว
  เปนภาพประทับพา   พระภิกษุ
  ทางผานทานผองแผว   ผูกจองบูชา.
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ภาพที่ ๒๑

 ทานผูอานทั้งหลาย ปราชญทางธรรมกลาววา การเสพ
เสนาสนะอันสงัด 
 น้ีถือวา เปนส่ิงสําคัญสําหรับบรรพชิต ผูปรารถนาความ
สงบระงับนิวรณตาง ๆ เพื่อหาชองทางปลีกวิเวก 
 กลาวตอไปวา ในลําดับตอไปนี้ ตองแนะนําดานการปฏิบัติ
จริง ใหแนวแนจริง ๆ 
 นี้หมายความวา ตองมุงไปที่สงบ สงัดเพื่อปฏิบัติไดงาย 
ผานพนอันตราย จากพญามารตาง ๆ ตามแบบอยางพระบาลี
ไดกําหนดไววา 
 ผูบําเพ็ญสมณธรรม พึงพิจารณาหาสัปปายะให
เหมาะสม อยางเชน โคนตนไม ปาชา ปาชัฏ ทองถ้ํา 
ลําธารบาง ภูเขาบาง ในที่แจงบาง ที่ลอมฟางบาง ณ 
สถานที่ลักษณะนี้คอนขางจะหางายในสมัยกอน เหมาะ
สําหรับบรรพชิต ผูคิดปลดเปลื้องจากอาสวะนานา
 ชี้นําตอไปวา ความหมายในภาพนี้ คือ ตองการสถานที่
อันสงบสงัดถึงจะปฏิบัติไดดีมีประโยชนอยางยิ่ง 
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 เม่ือทานใดเขาใจเลือกสถานท่ีอยางเหมาะสมดีแลว พึงน่ังต้ังกายตรง
ดํารงสติม่ันจนไดที่แลว จงนอมจิตพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา 
หรือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือเพื่อละอภิชฌาและโทมนัส
ใหได ตองเปนไปเพื่อความจางคลายจากอวิชชา กิเลสตัณหา อุปาทาน ผล
งานตามแนวพุทธธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปาหมายโลกุตรธรรม
เปนเบ้ืองหนา ปรารถนาแตอยางน้ี เพ่ือผานพนธุลีท่ีเศราหมอง ตามครรลอง
ของพระอรหันตสาวกเจา ตามกําลังสติปญญาของตนสืบไป
 คุณประไพ เอครพานิช ไดเขียนบทสรุปเปนโคลงในเร่ืองน้ีไววา

   มายี่สิบเอ็ดอาง  อีกระบบ
  หมายมุงหาความสงบ   สงัดแท
  ลอมฟางปาชัฏครบ   ความวาง ใดนา
  สมาธิธัมมวิจยะแก   กิเลสรายคลายอาดูรฯ
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มะยงชิด-มะปรางหวาน 
ผลไมที่ทรงคุณคาในฤดูรอนของวัดสวนแกว
  เขาสูฤดูรอนอยางเปนทางการ เราก็จะเร่ิมเห็นผลไม
หนารอนกันมากขึ้น และที่หลายคนนึกถึงมากที่สุดก็นาจะ
เปนมะยงชิด หรือมะปรางลูกเทาไขไก รสหวานอมเปรี้ยว 
กินสด ๆ ก็อรอย หรือจะนํามะยงชิดไปทําเปนขนมหวานก็ได
ฟลชื่นใจไปอีกแบบ นอกจากน้ี มะยงชิด-มะปราง ถือวาเปน
ผลไมท่ีอุดมไปดวยสารอาหารลนเหลือ สารตานอนุมูลอิสระ
ก็มีไมนอย แถมรสชาติอรอยจนตอใหมะยงชิดราคาแพงก็
ตองยอม เพราะ ๑ ป มะยงชิด-มะปรางจะออกผลใหไดล้ิม
รสสัก ๑ คร้ัง ดังน้ัน ในคอลัมนสวนแกวแฟร จึงขอนําเสนอ
สรรพคุณและคุณคาทางโภชนาการของมะยงชิด-
มะปรางมีดีตอสุขภาพอยางไรบาง
  ในสวนของวัดสวนแกว นับวามะยงชิด-มะปรางหวาน
เปนผลไมที่เกาแกในยุคแรก ๆ ก็วาได หลังจากทีห่ลวงพอ 
พยอมชื้อที่ดินแลวไดดูแลและมีการปลูกเพิ่มเรื่อยมา 

มะยงชิด-มะปราง ผลไม้รสเลิศวดัสวนแก้ว 
โดย...มูลนิธิสวนแกว
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พรอมกับมีคนดูแลรักษา และนําไปปลูกตามที่สาขาตาง ๆ ของมูลนิธิสวนแกวฯ 
มะยงชิด-มะปรางหวานก็กลายเปนราชินีผลไมของวัดสวนแกวในฉับพลัน
  หลวงพอพยอมพูดถึงมะยงชิด-มะปรางหวานวา “เปนผลไมท่ีคนซ้ือและ
คนปลูกไมกลารับประทาน” เนื่องจากมีราคาคางวดนั้นสูง แถมวิธีการเพาะ
ปลูกกค็อนขางยุงยากมาก เพ่ือใหไดพันธุมะยงชิด-มะปรางหวานในแบบฉบับเฉพาะ
ของวัดสวนแกว

มะยงชิด-มะปราง ผลไมรสออกหวาน ดาวเดนในหนารอน
  มะยงชิดจัดเปนผลไมในตระกูลเดียวกับมะปราง หรือเปนมะปรางอีกชนิดหนึ่ง 
ทําใหลักษณะผลของมะยงชิดจะคลายคลึงกับมะปรางมาก โดยผลมะยงชิดมีทั้ง
ผลขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง และขนาดใหญ ตามลักษณะของสายพันธุที่แตก
ตางกันออกไป สวนรสชาติของมะยงชิด ผลดิบจะออกเปรี้ยว ถาผลสุกจะใหรส
หวานอมเปรี้ยวเล็กนอย หรือบางพันธุอาจมีรสหวานนอย เปรี้ยวมากก็เปนได
 ถามีรสหวานมากกวาเปรี้ยวจะเรียกวา มะยงชิด แตหากมีรสชาติเปรี้ยว
มากกวาหวานจะเรียกวา มะยงหาง  ซึ่งในสวนของรสชาตินั้นก็อยางที่บอกวา 
เปนไปตามความแตกตางของแตละสายพันธุ สวนแหลงปลูกมะยงชิดในบานเรา
จะมีอยูที่จังหวัดนครนายก สุโขทัย ปราจีนบุรี เพชรบูรณ และกําแพงเพชร
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มะยงชิด มะปราง ความแตกตางที่สังเกตได
  แมมะยงชิดจะเปนมะปรางชนิดหนึ่ง แตความแตกตางของมะยงชิด
กับมะปรางก็มีขอสังเกตใหแยกระหวางมะยงชิดกับมะปรางได ดังนี้
         ๑) เนื้อมะยงชิดจะมีรสหวาน สวนเปลือกมะยงชิดจะมีรสเปรี้ยว สวน
มะปรางจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานทั้งเปลือกและเนื้อใน
  ๒) ผลมะยงชิดมีสีเหลืองออกสม สวนผลมะปรางจะมีสีเหลืองนวล 
หรือเหลืองออกทอง
         ๓) รสชาติของมะยงชิดจะออกหวานเดนกวาเปรี้ยว แตมะปรางจะมี
รสเปรี้ยวนําหวานมากกวา
 
คุณคาทางโภชนาการของมะยงชิด-มะปราง
          ขอมูลจากกองโภชนาการ กรมอนามัย แสดงคุณคาทางโภชนาการ
ของมะยงชิด-มะปราง ปรมิาณ ๑๐๐ กรัม หรือมะยงชิดประมาณ ๓-๔ ผล 
ดังนี้
         พลังงาน ๖๒ กิโลแคลอรี น้ํา ๘๕ กรัม โปรตีน ๐.๕ กรัม ไขมัน ๐.๓ 
กรัม คารโบไฮเดรต ๑๔.๒ กรัม ใยอาหาร ๑.๖ กรัม  เถา ๐.๓ กรัม โซเดียม ๒ 
มิลลิกรัม โพแทสเซียม ๑๓๗ มิลลิกรัม แมกนีเซียม ๖ มิลลิกรัม แคลเซียม 
๑ มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส ๑๓ มิลลิกรมั เหล็ก ๐.๒๘ มิลลิกรัม สังกะสี ๐.๑๐ 
มิลลิกรัม ไอโอดีน ๑.๘ ไมโครกรัม เบตาแคโรทีน ๒๐๗ ไมโครกรัม วิตามินซี 
๒๕ มิลลิกรัม และน้ําตาล ๑๓ กรัม
  
ประโยชนของมะยงชิด-มะปราง
        นอกจากรสชาติมะยงชิด-มะปรางจะหวานอรอยแลว สรรพคุณก็ดีตอ
สุขภาพของเราไมนอย โดยเราจะไลเลียงประโยชนของมะยงชิด-มะปรางตอ
สุขภาพใหเห็นชัด ๆ ดังตอไปนี้
  ๑) มีวิตามินซีสูง ชวยบํารุงฟนใหแข็งแรง และปองกันโรคเลือดออก
ตามไรฟน ปองกันหวัดไดเปนอยางดี
  ๒) มีวิตามินเอสูง ชวยบํารุงสายตา ใหมองเห็นภาพชัดขึ้น และมอง
ภาพในที่มืดไดดียิ่งขึ้น
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  ๓) มีแคลเซียมและฟอสฟอรัส ที่ชวยบํารุงกระดูกลดความเสี่ยงโรค
กระดูกพรุน โรคกระดูกเสื่อม และฟนใหแข็งแรง
  ๔) มีเบตาแคโรทีน ชวยบํารุงผิว ลดความเสื่อมของเซลลในดวงตา ลด
ความเส่ียงในการเปนโรคตอกระจก เพ่ิมระบบภูมิคุมกันในรางกายใหแข็งแรง ชวย
เติมความสดชื่นใหรางกาย
  ๕) มีสารตานอนุมูลอิสระ ที่ชวยบํารุงผิวใหเปลงปล่ัง และลดความเสี่ยง
ในการเปนโรคมะเร็ง
  นอกจากความอรอยแลว มะยงชิด-มะปราง ยังมีสรรพคุณประโยชน
มากมายเลยทีเดียว จัดวาเปนผลไมท่ีควรคาแกการรับประทานจริง ๆ จึงไม
ควรพลาดเปนอยางย่ิง
  ในชวงนี้ทานที่ไดมาทําบุญ ฟงธรรมะ มาทัศนศึกษา ณ วัดสวนแกว
ไมควรพลาดซื้อติดไมติดมือไปฝากกัลยาณมิตรที่ทานรักได หรือทานเดิน
ทางไมสะดวกกลัวโรคโควิด-19 ไมกลาออกจากบานสามารถสั่งซื้อผลไม
ผานทางออนไลนได หรือจะสมัครสมาชิก “บัตรสรางงาน สรางชาติ” ได
ทุกวัน เพื่อแลกรับสิทธิ์ผลไมกระจายบุญไดจากโครงการของวัดสวนแกว 
เมื่อครบ ๓ ป สามารถรับเงินทุนคืนไดเชนกัน ดังน้ัน โอกาสดี ๆ เรามาเพิ่ม
บุญ เติมบุญ สรางบารมีชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคมไดมีงานทํามีที่ดิน
ทาํกิน มีรายไดเล้ียงตัวเอง ครอบครัวได และเม่ือทานไดรวมบุญกับหลวงพอ
พยอม ทานก็จะไดอิ่มบุญ อิ่มทอง และอิ่มใจ อยางอุนใจครับ.

ที่มา :  พระพยอม กลฺยาโณ. (๒๕๔๙). หากินกับพระ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ ฎ ปฎัก.
  กองโภชนาการ กรมอนามัย. พืชเกษตร ฐานขอมูลพันธุกรรมพืชสวนวิชาการ.คอม.
  www.sanook.com/health/10073/
  www.health.kapook.com
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โดย...โยมแอว สังฆทาน

นิว นอรม์อล” (New Normal) 
“ชีวติท่ีเหลืออยู่”

ตอนท่ี ๒

 “คน...ไมเคยมีคู” ไมรูหรอกวา... 
 เวลาเขาตายจาก...โดยไมไดสั่งลาสักคํา มันเปนอยางไร ?
 คงไมใช...ไมถึงขนาดอยากตายตาม
 แครูสึก “เหมือนมีชีวิต...แคครึ่งเดียว”
 ถึงอยางไรก็ตองมีชีวิตอยู...ยังมีพอ + แม + ลูกรออยู
 เราตองอยูได...ทุกอยางตองใชเวลา
 เวลาเทานั้น...ที่จะชวยได
 ไมมีผูวิเศษที่ไหน !...ที่จะทําใหทุกขหายทันที 
 ทุกวันนี้...ไมมีอะไรที่อยากทําอีกแลว
 เราอาจจะตาย...วันนี้ หรือพรุงนี้ หรือเปลาก็ไมรู
 เหลือแตทําตัวเรา...ใหเปนตัวเอง  
 และใหเปนประโยชนตอผูอื่น...ไมมากก็นอย
  ...แคนั้นก็พอ

ออยู
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โโดย...นายมะเนาวดย...นายมะเนาว

ดีใจเถิด...ที่เกิดมาเปนคน
แมพลาดเปา...กับสิ่งที่หมายอยูหลายคราว
วางเปลา...กับคนที่คอยกาว...เคียงขาง
ความอางวาง...เหววา...ใชวาจะเกิดกับเราแตเพียงผูเดียว
แตละคน...หรือบางคน...ตางก็เคย...
เสียใจ...เสียจริต...เสียโฉม...
เสียนิสัย...เสียชื่อ...เสียเชิง...
เสียดาย...เสียที...เสียทรัพย...
เสียรอย...เสียรู...เสียแรง...
เสียสละ...เสียหนา...เสียหลัก...
เสียหาย...เสียเหลี่ยม...เสียมวย
หรือแมแต...เสียหมา...
เสียไปเถอะ...เสียไป
เพราะเสียใด ๆ ก็ไมยิ่งใหญ...เทากับการ...
“เสียคน”... ซึ่งนับวา... “เสียชาติเกิด”...
อยูไป... “ก็เหมือนตายทั้งเปน”

เสีย เสีย เสีย
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                   ใบสมัครลงทะเบียนบัตร “ระดมทุน สรางงาน สรางชาติ”
    โครงการ สรางงาน สรางชาติ ระยะเวลา 3 ป

***********************
                               เขียนที่................................

วันที่.......เดือน................................พ.ศ............
ชื่อ-นามสกุล..............................................................................................................................
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................
เลขที่บัตรประจําประชาชน 13 หลัก.............................................................................................   
บานเลขที่.........หมู........ตรอก/ซอย.....................................ตําบล/แขวง......................................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย........................
โทรศัพท..............................................................E-mail............................................................
ID Line.......................................................................................................................................
มูลคาบัตร “ระดมทุน สรางงาน สรางชาติ” ใชแลกรับสิทธิ์ผลผลิตผลไมกระจายบุญที่ออก
จากโครงการของวัดสวนแกว ดังนี้
 บัตร    300.-   แลกรับสิทธิ์ฯ   105.-  บัตร   500.-   แลกรับสิทธิ์ฯ  225.-
 บัตร 1,000.-    แลกรับสิทธิ์ฯ   450.-  บัตร 1,500.-   แลกรับสิทธิ์ฯ  675.-
 บัตร 2,000.-   แลกรับสิทธิ์ฯ   900.-
ที่อยูที่ใชรับบัตรสมาชิก
 มารับที่วัดสวนแกวในวันหลัง   รับทางไปรษณีย* ที่อยูตามบัตรประชาชน
 ที่อยูอื่น ๆ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................   
  *รับทางไปรษณีย เพิ่มคาบริการ EMS  35.-   
เงื่อนไขในการใชบัตร
 -กรุณาแสดงบัตรทุกครั้ง เมื่อใชบัตรในการกระจายบุญ
 -บัตรนี้ใชเฉพาะโครงการ “ผลไมกระจายบุญ” เทานั้นไมสามารถใชรวมกับรายการอื่นๆ ได
 -ใชแลกรับสิทธิ์ฯ ที่ ID  Line : @suankuew
 -บัตรอายุครบ 3 ป รับทุนคืนได
 -รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 -สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 595 1444 กด 0, 065 986 8593
             ID Line : @SK8593 

    ...................................  ....................................
             ผูรับเงิน             ผูสมัคร

ทานผูสนใจสามารถสมัครบัตร “ระดมทุน สรางงาน สรางชาติ”
ผานธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต 

ชื่อบัญชี วัดสวนแกว เลขที่บัญชี 081-3-13062-9
เปนเพื่อนผานทาง  LINE  พิมพลิงกเลย https://lin.ee/SIa34JY
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1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)   จํานวน   10,000  บาท
2. คุณคณพัฒน หงษประธานพร     จํานวน     1,000  บาท
3. คุณมารศรี โหนงที  (20 EUR)  จํานวน       739.76  บาท
4. คุณสุวรรณา ปฏิพัทธเผาพงศ    จํานวน       600  บาท
5. คุณสุวรี พุฑฒิบัณฑิต    จํานวน       500 บาท
6. คุณโชติ รอดพงษ     จํานวน       300  บาท
7. รายนามผูบริจาค รายละ     จํานวน      200  บาท

  (1) คุณกิตติมา บุญยอย   (2) พ.ต.อ.ภาณุพงศ วานิชชา    
 (3) คุณญาณี ทวีโภคา     (4) คุณพวงมณี ทองศรีจันทร    
 (5) คุณกฤษณา พลจันทร   (6) คุณสมบูรณ ประดิษฐาน
  (7) คุณประสิทธิ์ ประถมของ   (8) ด.ช.วีรพงษ ประถมของ  
  (9) คุณบุบผา ชอสะอาด   (10) คุณดอน เถาหอม
  (11) คุณทองแดง เถาหอม
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คุณไมใช เราขอ
ปญหาที่สรางความยุงยากพอควร คือ การจัดการกับสัมภาระ 

ที่คอนขางจะสรางปญหามาก ดังนี้ 

  เราจะเก็บของที่มากเกินไป...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะนําของที่เกาเกินไป...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะรวบรวมของท่ีชํารุดแลว...  ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะร้ือบานเกาบานพัง...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะลางสตอกสินคา...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะเก็บเสื้อผาไมใชแลว...   ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะลากรถพังรถเกา...    ไปทิ้งที่ไหน 
  เราจะจัดการของที่ไมใชทุกชนิด...  ไปทิ้งที่ไหน

หากทานมีปญหาตามท่ีกลาวมานี้ เราแกไขได 
เพียงกดโทรศัพทหมายเลข
0 2921 5023 กด 10 2921 5023 กด 1

09 2940 3125, 09 8310 395609 2940 3125, 09 8310 3956
09 2288 4854, 09 8458 699909 2288 4854, 09 8458 6999  
ID Line  : 025951444, @sk1444 ID Line  : 025951444, @sk1444 

Fax : 0 2595 1222 Fax : 0 2595 1222 
E-mail : Kanlayano@gmail.comE-mail : Kanlayano@gmail.com

  เพื่อความรวดเร็ว กรุณาโทรติดตอเจาหนาที่ “โดยตรง”
เพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการไปรับของบริจาค

เวลาทําการ 08.00-17.00 น. ของทุกวันเวลาทําการ 08.00-17.00 น. ของทุกวัน
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ชื่อ............................................................... นามสกุล...............................................................
บานเลขที่.......... หมูที่........... ซอย/ตรอก............................. ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต............................ จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย............... โทร........................................ อีเมล....................................................

สถานท่ีใหสงวารสารกัลยาโณ 
บานเลขที่........... หมูที่......... ซอย/ตรอก....................... ถนน..................................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต......................... จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย................................................ โทร.....................................................................

สถานท่ีสมัครและสงใบสมัครสมาชิก
55/1 ม.1 มูลนิธิสวนแกว, องคกรสาธารณประโยชน ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140

อัตราคาสมาชิกวารสารกัลยาโณ
   1. สมัคร 1 ป  4  ฉบับ   ราคา 200 บาท  (รวมคาจัดสง) หรือ
   2. อุปถัมภคาจัดพิมพตามกําลังศรัทธา จํานวนเงิน.....................บาท
 เริ่มฉบับที่............ ประจําเดือน.......................................................... พ.ศ...................

สั่งจายในนาม  
55/1 ม.1 มูลนิธิสวนแกว, องคกรสาธารณประโยชน ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140          

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ มูลนิธิสวนแกว โดยพระราชธรรมนิเทศ

หรืออุปถัมภไดโดยตรงกับมูลนิธิสวนแกวฯ (ทุกวัน)
เลขที่บัญชี 269-2-12533-1 
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 โทร. (Tel.)Tel.)      0 2595 1444, 0 2921 5023 กด 00 2595 1444, 0 2921 5023 กด 0  
 แฟกซ ( แฟกซ (FaxFax)   )   0 2921 50220 2921 5022 

หรือสั่งจายในนาม...มูลนิธิสวนแกวฯ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ

มูลนิธิสวนแกว 
โดยพระราชธรรมนิเทศ

เลขที่บัญชี 269-2-12533-1  

วัดสวนแกว ต.บางเลน 
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140

มูลนิธิสวนแกวฯ
Tel. 0 2595 1444, 0 2921 5601-4, 
  0 2921 5023, 0 2921 6310,
  0 2921 6391, 0 2595 1946,  
  0 2595 1947, 0 2921 6262  
   Fax : 0 2595 1222
 ติดตอสอบถามเร่ืองอ่ืนๆ  
  กด 0
 รับบริจาคส่ิงของ  
  กด 1 หรือ 09 2940 3125, 09 8310 3956
  ID Line : 025951444
  E-mail : kanlayano@gmail.com
 รับกิจนิมนตและคายจริยธรรม 
  กด 2
  E-mail : bookkan54@gmail.com 
 ID Line : 0856581221

ผูรวมสนับสนุนโครงการตาง ๆ 
ของมูลนิธิสวนแกว, องคกรสาธารณประโยชน

1. โครงการบวชเณรภาคฤดูรอน 
2. โครงการเขาคายอบรมจริยธรรม 
3. โครงการรมโพธิ์แกว  
4. โครงการเวทีบําเพ็ญประโยชน 
5. โครงการลอกคราบ   
6. โครงการกระบอกสํารอกกิเลส 
7. โครงการชวยนองทองหิว  
8. โครงการรณรงคผูไมรูหนังสือ
    ใหมีโอกาสไดเรียน 
9. โครงการสลบมาฟนไป   
10. โครงการท่ีพักคนชรา  
11. โครงการสะพานบุญ 
     จากผูเหลือเจือจานผูขาด  
12. โครงการซุปเปอรมารเก็ตผูยากไร 
13. โครงการสวนแกวเนอรสเซอรี่  
14. โครงการเพ่ือการเกษตรและ
     สิ่งแวดลอม 
15. โครงการบอหมักสิ่งปฏิกูล
     ตามแนวโครงการพระราชดําริ  
16. โครงการบานทักษะชีวิต  
17. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
18. โครงการคอนโดสุนัข

ติดตอและประสานงาน

โครงการมูลนิธิสวนแกวฯ
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